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 „A mennyet megjárt kisfiú őszinte, egyszerű, gyermeki beszámolója megható, 

lebilincselő és meggyőző. Ezt a könyvet feltétlenül el kell olvasni. Ha hiszünk 

a mennyben, és oda szeretnénk jutni, ez a könyv erőt ad majd hozzá. Ha nem, 

engedjük, hogy ez a kisfiú vezessen minket. Colton szavaival élve: a 

mennyország tényleg létezik.”

DON PIPER prédikátor,

a 90 perc a mennyben írója

„Időnként olyan kéziratok kerülnek az asztalomra, amelyeknek már a címe is 

felkelti az érdeklődésemet. Ez történt az Igazából mennyország című könyvvel 

is. Azt hittem, csak átfutom majd, de le sem tudtam tenni. Egy ültő helyemben 

végigolvastam, olyan nagy hatással volt rám a történet. A könyv segítségével 

nemcsak Isten iránti szeretetünk nő, és nemcsak kevésbé félünk majd a 

haláltól, de segít megérteni azt is, hogy a mennyország nem olyan hely, ahol 

ezer évig csak ülünk, és spirituális dalokat énekelünk - olyan hely, ahol végre 

úgy élünk, ahogy mindig is, a kiűzetésünk óta kellett volna. Ha valakit érdekel 

a mennyország, és foglalkoztatja, vajon milyen lesz ott az élet, akkor nagyon is 

ajánlom ezt a könyvet.”

Sheila W prédikátor, ALSH 

WOF (Women of Faith, Hitben Élő Asszonyok), 

a Gyönyörű dolgok történnek, amikor egy nő bízik Istenben szerzője

„A menny nem vigaszdíj. Valóságos hely, ami örök otthona lesz a hívőknek. 

Kísérjük el Coltont és Toddot, akik első kézből beszélik el a menny csodáit, 

rejtélyeit és fenségét. A földi életet értelmesebbnek, a jövőt reménytelibbnek 

érezzük majd.”

BRADY BOYD,

a New Life Gyülekezet vezető lelkipásztora,

Colorado Springs
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„Sok könyv született már »halál közeli élményekről«, de nem olvastam el őket, 

mert őszintén szólva nem tudtam, bízhatok-e a szerzőben. Nos, ezt a könyvet 

az első betűtől az utolsóig végigolvastam, mi több, alig tudtam letenni! Hogy 

miért? Mert ismerem a szerzőt, és hiszek neki. Todd Burpo pompás dologgal 

ajándékoz meg minket, amikor fiával lerántják a leplet az örökkévalóságról, és 

bepillantást engednek abba, mi vár ránk.”

DR. EVERETT PIPER, 

az oklahomai Wesleyánus Egyetem rektora, 

a Miért vagyok liberális, és más konzervatív eszmék

szerzője

„Ebben a gyönyörű és jól megírt könyvben a négyéves Coltonnak altatás során 

a halál közeli élményekhez hasonló tapasztalatban van része. Tudományosan 

tanulmányoztam több mint ezerhatszáz halálközeli élményt, és vizsgálataim 

alapján jellemzőnek mondható, hogy ezek általában nagyon kicsi gyerekeknél 

fordulnak elő altatás közben. Colton élményeit, amelyek világszerte inspirálóan 

hathatnak a keresztény emberekre, még sok ilyen eset ismeretében is 

kivételesen drámainak tartom.”

Dr. Jeffrey Long, 

a Halál közeli Élményeket Kutató Alapítvány alapítója,

a Bizonyíték a túlvilágra: a halál közeli élmények tudománya

című könyv szerzője

„Csodálatosan megírt betekintés a mennybe, amely buzdítja azokat, akik nem 

hisznek, és fellelkesíti azokat, akik igen.”

RON HALL,

az Ugyanolyan másféle, mint én szerzője

 

„Vannak történetek, amiket el kell mondani. Egyszerűen saját életet élnek. A 

könyv, amit most a kezükben tartanak, pontosan ilyen történet. És nem is marad 
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sokáig velünk: felbukkan majd a beszélgetéseinkben, hogy elmondjuk annak, 

aki még nem hallott róla. Tudom, hogy így lesz, mert velem is ez történt.” 

 

Phil McCallum,

az Evergreen Community Gyülekezet vezető lelkipásztora,

Bothell, Washington

„A Biblia Isten lakhelyeként írja le a mennyországot. Valóságos helyként, ahol 

mindazok, akik Istennek ajánlják az életüket, örökkévaló otthonra lelnek. Todd 

Burpo ebben a könyvben elmeséli, mit élt át a fia, amikor átfúródott vakbele 

miatt megműtötték. Őszinte, megindító beszámoló, erőt ad mindannyiunknak, 

akik az örökkévalóságban reménykedünk.”

ROBERT MORRIS,

a Gateway Gyülekezet lelkipásztora, Southlake, Texas

Igazából mennyország „Az csodálatos könyv. Újra megerősíti, milyen fontos 

szerepet játszik a hit az életünkben, gyermekekében és felnőttekében 

egyaránt.”

DR. Timothy P. O’Holleran

„Colton története az Újszövetségben is helyet kaphatott volna, de Isten úgy 

döntött, a huszonegyedik században egy gyermek ártatlan szavaival szól 

hozzánk, és leltárja előttünk a mennyország néhány titkát. Az írás lenyűgöző, 

és az igazsága megdöbbentő. Arra késztet, hogy még többet tudjunk meg.” 

 

Jo ANNE LYON,

a wesleyánus egyház egyetemes szuperintendense

 

„Isten teremtő és hitelt érdemlő! E könyv felfedezései új formákban taglalják 

ezt. A születése óta ismerem Coltont. Már kisgyermekként is erős spirituális 

érdeklődés és erő jellemezte. Háromévesen az ölemben ülve a szemembe 
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nézett, és megkérdezte, hogy amikor meghalok, a mennybe akarok-e menni. 

Aztán kijelentette: »Jézusnak a szívedben kell lennie.« Azzal ajánlom ezt a 

könyvet, hogy friss távlatokat nyit Isten valóságára, aki, bár sokszor úgy tűnik, 

mintha rejtőzködne, mégis váratlanul megmutatja magát.”

Phil HARRIS,

a wesleyánus egyház kerületi szuperintendense,

Colorado-Nebraska

 

„Mindig valóságos áldás arról hallani, hogy Akiane festményei ismét 

megérintették valakinek az életét. A béke hercege című Krisztus-festménye az 

egyik legkedvesebb munkája. Mivel mi is egy olyan gyermek szülei vagyunk, 

aki valami nem mindennapit és földi mércével mérve megmagyarázhatatlant élt 

át, együtt ünnepelem ezzel a családdal örömük és különleges történetük 

elbeszélését.”

FORELLI KRAMARIK, 

az Akiane élete, szíve, költészete című könyv társszerzője
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„Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a 

kisgyermekek nem mentek be a mennyeknek országába. ” , 

 

Máté 18:3
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Köszönetnyilvánítás 
 

 

 

Colton történetének elbeszélése során nem csupán elkötelezett profikkal, de 

valódi szerető szívű emberekkel is lehetőségünk nyílt együtt dolgozni. Igaz, 

hogy a szakértelmük is lenyűgözött minket, de Sonját és engem sokkal nagyobb 

örömmel töltött el jellemük és szívük melegsége. 

Phil McCallum, Joel Kneedler, Lynn Vincent és Debbie Wickwire nemcsak 

szívvel-lélekkel segítettek e könyv megszületésében, de a mi családunk életét 

is gazdagabbá tették. Erőfeszítéseik és érzékenységük nélkül az Igazából 

mennyország sosem vált volna ilyen nagyszerű könyvvé. 

Naponta hálát adunk Istennek, hogy ezek a tehetséges és rátermett emberek 

segítettek nekünk elmondani Colton történetét. Mindegyikük áldás volt 

számunkra, és Sonjával csodálatos kiváltságnak tekintjük, hogy a barátainknak 

nevezhetjük őket.  
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Prológus 
 
Angyalok az Arby'-ban 
 

 

 

Július negyedike általában hazafias parádék emlékét, füstös kerti sütögetések illatát, a 

csemegekukoricát és az éjszakai égbolton robbanó tűzijátékot idézi. 2003-ban a július 

negyedikéi hétvége a családom számára mégis más okból volt jelentőségteljes. 

A feleségemmel, Sonjával úgy terveztük, hogy a gyerekekkel együtt meglátogatjuk 

Sonja testvérét, Steve-et és a családját a dél-dakotai Sioux Fallsban. Ez lett volna az 

első alkalom, hogy lássuk az unokaöcsénket, Bennettet, aki két hónappal korábban 

született. Mellesleg a gyerekeink, Cassie és Colton még sohasem jártak a vízesésnél. 

(Úgy ám, tényleg van egy Sioux Falls vízesés Sioux Fallsban!) De a legnagyobb dolog 

mégis az volt az egészben, hogy most először hagytuk volna el lakóhelyünket, a 

Nebraska állambeli Imperialt azóta, hogy márciusban egy családi kirándulás a 

coloradói Greeley-be életünk legborzalmasabb rémálmává vált. 

Nem kertelek, amikor a család legutóbb kirándulni indult, az egyik gyermekünk 

majdnem meghalt. Lehet, hogy őrültségnek tűnik, de emiatt egy kicsit 

tartottunk ettől a mostani úttól. Annyira, hogy majdnem el sem akartunk 

indulni. Lelkész vagyok, és mint ilyen, nem hiszek a babonaságban. Mégis, a 

lelkem legmélyén úgy éreztem, hogy ha szépen meghúznánk magunkat otthon, 

akkor biztonságban lennénk. Végül azonban győzött a józan ész, és persze a 

vágy, hogy lássuk a kis Bennettet, akiről Steve azt mesélte, hogy a világ 

legédesebb kisbabája. Bepakoltunk hát egy hétre való holmit kék Ford 

Expedition kocsinkba, és a család felkészült, hogy elinduljon északra. 

Sonjával úgy döntöttünk, hogy az út nagy részét éjszaka tesszük meg. Bár 

így Colton négyéves, „már nagyfiú vagyok!” akaratossága ellenére be lesz 
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csatolva a gyerekülésbe, legalább az út javát végigalussza. Ezért aztán nem 

sokkal este nyolc után tolattam ki a felhajtónkról. Elgurultunk gyülekezetem 

imaháza mellett, és ráfordultam a 61-es főútra. 

A síkságra tiszta, ragyogó éjszaka borult, a bársonyos égen holdkaréj 

fehérlett. Imperial mezőgazdaságból élő városka közvetlenül Nebraska nyugati 

határánál, kétezer lelket számlál csupán, és még közlekedési lámpák sincsenek. 

Olyan város, ahol több a templom, mint a bank, ahol a farmerek ebédidőben 

Wolverine munkásbakancsban, John Deere sapkában és a kerítésjavításhoz 

használt drótfogóval az övükön özönlenek be a földekről a helyi kávézóba. 

Hatéves Cassie lányunk és fiunk, a négyéves Colton ezért izgatottan kelt útra 

Sioux Falls „nagyvárosába”, hogy láthassák nemrégiben született 

unokatestvérüket. 

A gyerekek hátul csacsogtak kilencven mérföldön át, amíg el nem értük North Platte 

városát. Colton akció- és szuperhős csatákat vívott, és többször is megmentette a 

világot. Este tíz előtt, amikor beértünk ebbe a huszonnégyezres városba, amelyről az 

egyetlen érdemleges tudnivaló, hogy itt született a híres vadnyugati mutatványos, 

Buffalo Bill Cody. North Platte volt az utolsó lakott hely - vagyis az utolsó, ahol még 

nyitva tartó üzletet találhattunk -, amit aznap éjjel érintettünk. Utána utunk északkeletre 

vitt végtelen kukoricaföldek között, ahol az életnek nem volt más jele, mint néha egy 

őz, egy fácán vagy egy távoli tanya. Úgy terveztük, hogy előtte megállunk itt, hogy 

teletöltsük a tankot és megtömjük a hasunkat. 

Egy Sinclair benzinkútnál meg is tankoltunk, majd rákanyarodtunk a Jeffers Streetre, 

és ahogy átmentünk egy kereszteződésen, észrevettem, hogy ha balra fordulnánk, a 

Great Plains körzeti egészségügyi központhoz jutnánk. Márciusban tizenöt iszonyatos 

napot töltöttünk ott, többnyire térden állva és Istenhez imádkozva, hogy kímélje meg 

Coltont. Isten végül megkímélte a gyermekünk életét, de ahogy Sonjával tréfásan 

megjegyeztük, az átéltek éveket vettek el a miénkből. 

Néha a nevetés a legjobb módszer, hogy feldolgozzuk a megpróbáltatásokat, így 

amikor elhagytuk a kereszteződést, gondoltam, egy kicsit ugratom Coltont. 

- Nézd csak, Colton, ha itt befordulunk, visszamehetünk a kórházba - jegyeztem 

meg.  

- Szeretnél visszamenni? 
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A kisfiúnk kuncogott a sötétben. - Nem, apu! Ne küldj vissza! Küldd Cassie-t... 

Cassie menjen a kórházba! 

Mellette ülő nővére nevetni kezdett. - Szó sem lehet róla! Én sem akarok 

menni! 

Sonja, aki az anyósülésen ült, megfordult, hogy lássa a fiunkat, akinek az 

ülése mögöttem volt. Szinte láttam magam előtt Colton tüsire nyírt szőke haját 

és a sötétben csillogó égszínkék szemét. - Emlékszel a kórházra, Colton? - 

kérdezte a feleségem. 

- Emlékszem, mami - felelte Colton. - Ott énekeltek nekem az angyalok. 

A kocsiban egy pillanatra megállt az idő. Sonjával egymásra néztünk, és 

némán, a tekintetünkkel kérdeztük egymástól: Tényleg azt mondta, amit 

hallottunk?

Sonja odahajolt hozzám. - Mesélt neked valaha is angyalokról? - súgta. 

Megráztam a fejemet. - És neked? 

Ő is nemet intett. 

Észrevettem egy Arby’s gyorséttermet, behajtottam a parkolóba, és 

leállítottam a motort. Az utcai lámpa kékes fénye bevetült a kocsiba. 

Megfordultam az ülésen, és hátranéztem Coltonra. Abban a pillanatban szinte 

belém hasított a felismerés, mennyire kicsi, milyen kisfiús. Csak egy kisgyerek 

volt, aki szívet melengető és néha zavarba ejtő őszinteséggel és ártatlansággal 

beszélt. Minden szülő tudja, mire gondolok: ez az a kor, amikor egy gyerek 

rámutat egy terhes asszonyra, és jó hangosan megkérdezi: - Apu, miért olyan 

kövér az a néni? - Colton az életnek abban a rövid szakaszában volt, amikor 

még nem tanult sem tapintatot, sem alakoskodást. 

Ez futott át a fejemen, miközben azt próbáltam meg kifundálni, hogyan 

reagáljak a négyéves fiam kijelentésére, miszerint angyalok énekeltek neki. 

Végül fejest ugrottam a közepébe: 

- Szóval angyalok énekeltek neked, míg a kórházban voltál? 

Hevesen bólogatott. 

 - És mit énekeltek? 

Colton égnek emelte, majd félrefordította a tekintetét, ahogy emlékezni próbált.  

- Azt, hogy Engem szeret Jézusom meg Józsué úgy ostromolta Jerikót - felelte 
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komolyan. 

We will, we will rock you-t,  - Kértem, hogy énekeljék a de azt nem akarták. 

Bár Cassie halkan kuncogott, feltűnt, hogy Colton válasza gyors és lényegre törő 

volt. Nyoma sem volt habozásnak. 

Sonjával ismét összenéztünk. Mi lehet ez? Álmodott valamit a kórházban?

És volt még egy kimondatlan dilemma: Most mit mondjunk?

Egy magától értetődő kérdés ötlött az eszembe: - Milyenek voltak az angyalok, 

Colton? 

Úgy nevetgélt magában, mint akit mulattat az emlék. 

- Hát az egyik úgy nézett ki, mint Dennis nagypapa, de nem ő volt, mer’ 

nagypapának szemüvege van. 

Aztán elkomolyodva folytatta: 

- Tudod, apu, Jézus mondta az angyaloknak, hogy énekeljenek nekem, mert úgy 

meg voltam ijedve. Attól jobban éreztem magam. 

Jézus? 

Újból Sonjára pillantottam, és láttam, hogy leesett az álla. Visszafordultam 

Coltonhoz.

 - Úgy érted, hogy Jézus is ott volt?

A kisfiam úgy bólintott, mintha egy olyan, egészen természetes jelenségről 

mesélt volna, mint az udvaron látott katicabogár.

 - Igen. Jézus is ott volt.

 - És hol volt?

Colton egyenesen a szemembe nézett. - Az ölében ültem.

Ha van valami, ami váratlanul megakaszt egy beszélgetést, hát ez bizony az 

volt. Sonjával a meglepetéstől elállt a szavunk, és csak a tekintetünk üzente: 

Erről tényleg beszélnünk kell.

Mind kiszálltunk a kocsiból, bementünk az étterembe, majd pár perc múlva 

nagy zacskó ennivalóval jöttünk ki. Közben Sonjával suttogva váltottunk pár 

szót.

- Mit gondolsz, valóban látott angyalokat?

- És látta Jézust is?

- Nem tudom.
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- Álmodott volna?

- Nem tudom... de olyan határozottnak tűnt!

A kocsiban Sonja kiosztotta a marhahúsos szendvicseket és a 

krumplikroketteket, én pedig megpróbálkoztam még egy kérdéssel.

 - Hol voltál, Colton, amikor Jézust láttad?

Úgy nézett rám, mintha azt akarná mondani: Hát nem az előbb mondtam?

   -  A kórházban. Tudod, amikor dr. O’Holleran dolgozott rajtam. 

   - Ami azt illeti, dr. O’Holleran többször is dolgozott rajtad - emlékeztettem. 

Coltonon a kórházban sürgősségi vakbélműtétet végeztek, majd ki kellett 

tisztítani a hasüregét, és később még visszavittük, hogy eltávolítsák a 

kidudorodó heget, de azt már dr. O’Holleran rendelőjében végezték. - Biztos, 

hogy a kórházban volt? 

- Igen, a kórházban - bólintott Colton. - Amikor Jézusnál voltam, te 

imádkoztál, és a mami telefonált. 

Micsoda?

Mindez egyértelműen arra utalt, hogy a kórházról beszél. De honnan a 

csudából tudta, hol voltunk? 

- De te a műtőben voltál, Colton - mondtam. - Honnan tudhattad volna, mit 

csinálunk? 

- Mer’ láttalak benneteket - felelte magától értetődően a fiunk.  

- Felszálltam a testemből, és lenéztem, és láttam az orvost, aki a testemen 

dolgozott. Es láttalak téged meg a mamit. Egy kis szobában voltál egyedül, és 

imádkoztál, a mami pedig egy másik szobában volt, imádkozott és telefonált. 

Colton szavai mélységesen megrendítettek. Sonja szeme elkerekedett, de 

nem szólt semmit, csak rám pillantott, és elgondolkodva beleharapott a 

szendvicsébe. 

    Abban a pillanatban képtelen voltam többet befogadni. Beindítottam a 

motort, visszakanyarodtam az útra, és Dél-Dakota felé indultam. Amikor 

ráhajtottam a 80-as államközi autópályára, legelők maradtak el mindkét 

oldalon, amelyeket itt-ott holdfényben csillogó kacsaúsztatók tarkítottak. Már 

nagyon későre járt, és hamarosan mindenki elszundított, pontosan úgy, ahogy terveztük. 

Ahogy hallgattam a kerekek surrogását az aszfalton, azon töprengtem, hogy a 
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kisfiunk hihetetlen dolgokat mesélt, és hihető információval támasztotta alá, 

olyasmikkel, amiket egyszerűen nem tudhatott. Nem mondtuk neki, hogy mit 

csináltunk, míg ő a műtőben volt altatásban, és minden jel szerint öntudatlan állapotban. 

Újra meg újra ugyanazt a kérdést ismételgettem magamban: Honnan tudhatta? De 

mire áthaladtunk a déldakotai államhatáron, egy újabb kérdés merült fel bennem: Vajon 

igaz lehet-e mindez?
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ElsŐ fejezet 

 

Ízeltlábúak háza 
 

 

 

Az a bizonyos rémálomba forduló családi kirándulás ünneplésnek indult. 2003 

márciusának elején a coloradói Greeley-be kellett utaznom a wesleyánus 

egyház∗  bizottsági ülésére. Akkor már hónapok óta igencsak rájárt a rúd a 

családunkra: egymást követték a sérülések, a betegségek, köztük egy lábtörés, 

két műtét és egy tévesnek bizonyult rákdiagnózis, amelyek után úgy leapadt a 

bankszámlánk, hogy szinte hallottam, ahogy kong az ürességtől, valahányszor 

újabb banki kimutatást hozott a postás. Jelentéktelen lelkészi fizetésemet nem 

érintette a dolog, de garázsajtó-szerelő vállalkozásunk, amelyből bevételeink 

zöme származott, igencsak megsínylette anyagilag, és az orvosi költségek 

miatt megtakarított pénzünk is alaposan megcsappant. 

Februárra azonban végre túl voltunk a nehezén. Mivel úgyis utaznom kellett, 

a családi tanács úgy határozott, hogy a választmányi ülést egy közös 

kirándulással tesszük emlékezetessé: kikapcsolódunk, testben és lélekben 

megújulunk, és új reménnyel vágunk neki az életnek. 

Sonja hallott egy érdekes helyről nem messze Denvertől: a Pillangópavilont a 

„gerinctelenek állatkertjeként” hirdették, 1995-ben nyitották meg, és eredetileg 

oktatási központnak szánták, ami a rovarok és a dagály utáni tócsákban maradt 

tengeri élőlények csodálatos világával ismertette meg az embereket. Az 

állatkert kapujában mostanában már egy imádkozó sáska magasba nyúló, 

                     
∗ A wesleyánusok a metodista tradíción belül egy 1968-ban alakult felekezet. 
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színpompás fémszobra köszönti a gyerekeket. A hatalmas sáska 2003-ban még 

nem állt az őrhelyén, így a Denver központjától tizenöt percre lévő alacsony 

téglaépületen kívülről nem is látszott, mennyi vonzó látványosságot tartogat a 

gyerekek számára, de belül csodák várták őket, kivált a Colton és Cassie 

korúakat. 

Elsőként az Ízeltlábúak Házában álltunk meg, ahol különféle bogarakkal, 

csótányokkal és pókokkal teli terráriumok voltak. Az egyik látványosság, a 

Tarantulatorony úgy vonzotta Coltont és Cassie-t, mint a mágnes. Az egymásra 

tett terráriumok valóban tornyot képeztek, és az üveg mögött szőrös, vaskos 

lábú pókok tanyáztak, akiket a látogatók vagy érdeklődéssel, vagy borzongással 

figyeltek. 

Cassie és Colton felváltva másztak fel egy három lépcsőfokos összehajtható 

létrára, hogy szemügyre vegyék a Tarantulatorony felsőbb emeleteit. Az egyik 

terráriumban egy szőke sivatagi tarantulapók gubbasztott a sarokban, 

testpáncélját a kiállítási tájékoztató szerint „elragadó” világos szőrzet borította. 

Egy másik kiállított állat az Indiában honos vörös és fekete tarantula volt. Az egyik 

legijesztőbb jószág az úgynevezett csontvázpók volt, amely arról kapta a nevét, hogy a 

hátsó lábain fehér csíkok voltak, ezért úgy festett, mint egy fordított röntgenfelvétel. 

Később hallottuk, hogy ez a csontvázpók igencsak nyughatatlan természetű: egyszer 

kiszabadult valahogy a börtönéből, bejutott a szomszéd terráriumba, és ebédre 

elfogyasztotta a szomszédját. 

Amikor Colton felugrott a létrára, hogy közelebbről megnézze ezt a kalandvágyó 

pókot, olyan mosollyal pillantott vissza rám, ami megmelengette a szívemet. Éreztem, 

hogy ellazulnak a vállizmaim, és valahol a bensőmben egy szelep leereszti a 

feszültséget, mintha jó nagyot sóhajtottam volna. Hónapok óta először éreztem úgy, 

hogy végre egyszerűen csak élvezhetem a családommal való együttlétet. 

- Hűha, ezt nézzétek! - kiáltotta Cassie, és az egyik terráriumra mutatott. Hatéves, 

kicsit nyakigláb lányomnak pengeéles esze volt, amit az anyjától örökölt. Cassie a 

terrárium melletti feliratra mutatott, amely szerint az üvegtárlóban egy óriás 

madárpókot láthattunk, amelynek „nősténye akár harminc centiméteresre is megnőhet”. 

A terráriumban látható példány csak tizenöt centis lehetett, de a teste olyan vastag 

volt, mint Colton csuklója. A fiam elkerekedett szemmel bámulta a pókot az üvegen át. 
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A feleségemre pillantottam, és láttam, hogy Sonja fintorogva felhúzza az orrát. 

Az egyik gondozó megláthatta az arckifejezését, mert azonnal a madárpók 

védelmére kelt. - Ez a pók Dél-Amerikából származik - mondta barátságosan oktató 

hangon, ami azt sugallta: Nem olyan undorítóak, mint gondolja.

- Az észak- és dél-amerikai tarantulák nagyon szelídek. Még a kezükben is tarthatják 

őket, mint például azt ott - és egy másik állatkerti gondozóra mutatott, aki egy kisebb 

madárpókot tartott a tenyerén, hogy egy csapat gyerek közelebbről is megnézhesse. 

Cassie odarohant, hogy lássa, miért tolonganak a srácok, mi meg Sonjával és 

Coltonnal követtük. A terem sarkában egy bambuszkunyhó állt, és a gondozó az 

ízeltlábúak Házának vitathatatlan sztárját, Rosie-t, a pókot tartotta a kezében. Rosie - 

egy Dél-Amerikából származó rózsaszín tarantula - szőrös pók volt, a teste akkora, 

mint egy szilva, a lábai tizenöt centisek és ceruzavastagságúak. De a gyerekek 

szempontjából az volt a legjobb Rosie-ban, hogy ha valaki elég bátor volt, hogy a 

tenyerében tartsa - akár csak egy pillanatra is -, a gondozó megjutalmazta egy 

öntapadós kitűzővel. 

Nos, akinek van gyereke, az tudja, hogy sokszor jobban örülnek egy kitűzőnek, mint 

egy maroknyi pénznek. És ez a kitűző különleges volt: fehér alapon egy sárga 

madárpók volt rajta, és a következő szöveg: „A kezemben fogtam Rosie-t!” 

Ez nem akármilyen kitűző volt, hanem egy bátorsági érdemérem! 

Cassie a gondozó keze fölé hajolt, Colton pedig tágra nyílt kék szemmel felnézett 

rám. 

- Kaphatok egy kitűzőt, apu? 

- Csak ha a kezedbe fogod Rosie-t, kishaver. 

 Coltonnak abban a korban megvolt az az édes szokása, hogy félig komolyan, félig 

izgatottan, de teljes rácsodálkozással tudott beszélni valamiről. Okos, mulatságos kisfiú 

volt, aki feketén-fehéren látott még mindent. Volt, ami szórakoztató volt (a Lego), volt, 

ami nem (a Barbie babák). Vagy szívesen evett valamit (sülteket), vagy utálta (a 

zöldbabot). Az embereket jókra és rosszakra osztotta, a kedvenc játékai a jókat 

képviselő akcióhős-figurák voltak. A szuperhősök sokat jelentettek számára. Ahová 

csak ment, magával vitte Pókembert, Batmant és a Buzz Lightyear figuráit, így aztán 

akár a kocsi hátsó ülésén, akár egy várószobában vagy a gyülekezeti épület padlóján 

kellett eltöltenie az időt, szerepjátékkal szórakoztathatta magát, amelyben a jófiúk 
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megmentik a világot. Ebben általában nagy szerepet kapott egy kard, amivel Colton 

előszeretettel űzte a gonoszt. Otthon aztán ő maga lehetett a szuperhős. Gyakran 

előfordult, hogy amikor hazaértem, Coltont állig felfegyverkezve találtam, az övébe 

kétfelől egy-egy játék kardot tűzött, és persze a kezében is tartott kettőt. - Zorro 

vagyok, apu - világosított fel. - Van kedved játszani? 

Most Colton a gondozó tenyerében tartort pókra pillantott, és úgy láttam, nem bánná, 

ha lenne nála egy kard, ha másért nem is, hát erkölcsi támaszként. Próbáltam 

elképzelni, hogy egy alig százhúsz centis kislegény számára milyen óriásinak tűnhet 

egy ekkora pók. Colton igazi fiú volt, egy örökmozgó kissrác, aki közeli viszonyban 

volt a különféle hangyákkal, bogarakkal és más kúszó-mászó állatokkal. De egyik 

ijesztő jószág sem volt akkora, mint az arca, és nem volt olyan hosszú szőre, mint az ő 

haja. 

 

Cassie elmosolyodott, és Sonjára nézett. - Én szívesen tartom, mami. Megfoghatom 

Rosie-t? 

- Persze, csak várd ki a sorod - válaszolta Sonja. 

Cassie beállt a sorba a többi gyerek mögé. Colton le sem vette a szemét Rosie-ról, 

miközben előbb egy kisfiú, aztán egy kislány vette kézbe a hatalmas pókot, és a 

gondozó kiosztotta a vágyott kitűzőket. Cassie számára hamar eljött az igazság 

pillanata. Colton a lábamhoz simult: elég közel volt, hogy lássa a nővérét, de készen állt 

arra, hogy elinaljon. A hátát a térdemnek szorította. Cassie kinyújtotta a kezét, és mi 

végignéztük, ahogy Rosie, akinek már nagy gyakorlata volt a kíváncsi emberpalánták 

terén, egyik szőrös lábát a másik után emelgetve átsietett Cassie tenyerébe, majd vissza 

a gondozóéba. 

- Megcsináltad! - dicsérte meg az Cassie-t, mi meg Sonjával megtapsoltuk és 

megéljeneztük a lányunkat. - Ügyes voltál! - Aztán a gondozó felállt, lehámozott egy 

fehér-sárga kitűzőt a nagy gurigáról, és odaadta Cassie-nek. 

Colton dolgát ez csak megnehezítette, mert a nővére nemcsak háttérbe szorította, de 

így ő maradt az egyetlen kitűző nélküli Burpo-gyerek. Vágyakozva nézte Cassie 

jutalmát, aztán a tekintete Rosie-ra siklott, és láttam rajta, hogy próbálja leküzdeni a 

félelmét. Végül összeszorította az ajkát, elszakította a tekintetét Rosie-ról, és felnézett 

rám. - Nem akarom megfogni. 
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- Oké - feleltem. 

- De kaphatok egy kitűzőt? 

- Nem. Csak akkor kaphatsz, ha megfogod. Cassie megtette. Te is meg teheted, ha 

akarod. Megpróbálod? Csak egy pillanatra? 

Colton visszanézett a pókra, aztán a nővérére, és láttam, ahogy forognak agyában a 

fogaskerekek: Cassie megtette. A pók nem csípte meg.

- Csak akkor kaphatsz kitűzőt, ha megfogod Rosie-t - mondta Sonja. - Biztos, hogy 

nem akarod a kezedbe venni? 

Colton válasz helyett megfogta Sonja kezét, és próbálta elvonszolni a gondozótól.  

- Biztos. Meg akarom nézni a tengericsillagot. 

- Biztos vagy benne? 

Colton hevesen bólogatva indult el az Ízeltlábúak Házának kijárata felé.  
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Második fejezet 

 

Jób lelkipásztor 
 

 

 

Egy másik teremben akváriumok és belső „dagály utáni pocsolyák” sorakoztak. 

Körbejártuk a kiállított állatokat, megnéztük a tengericsillagokat, a puhatestűeket, a 

tengeri rózsákat, amelyek víz alatti virágoknak látszottak. Cassie és Colton fel-

felkiáltottak, amikor a mesterséges tócsákba nyúltak, és olyan állatokat érintettek meg, 

amiket még sosem láttak. 

Innen átmentünk egy hatalmas átriumba, amit a dzsungel növényeinek buja 

szövevénye, lezúduló folyondárok, ég felé törő ágak töltöttek meg. A pálmafák és az 

egzotikus virágok olyanok voltak, mintha Colton könyveinek képei elevenedtek volna 

meg, és körülöttünk száz- és ezerszámra repkedtek a pillangók. 

Ahogy a gyerekek mindent körbejártak, eszembe jutott az előző nyár, amikor 

Sonjával szokásunk szerint egy vegyes softball bajnokságban játszottunk. Általában az 

első ötben végeztünk, bár az „öregfiúk-öreglányok” - értsd: harmincasok - csapatában 

jeleskedtünk, és főiskolás korúakkal mértük össze az erőnket. Most döbbentem rá, 

milyen rossz tréfa volt a sorstól, hogy családunk hét hónapos megpróbáltatása egy 

olyan sérüléssel kezdődött, ami a 2002-es szezon utolsó versenysorozatának legutolsó 

mérkőzésén történt. Én középkülsősként, Sonja külső védőként játszott. A feleségem 

akkortájt szerzett könyvtár szakon mesterfokozatot, és a szememben még gyönyörűbb 

volt, mint amikor elsőévesként először pillantottam meg a bartlesville-i Wesleyánus 

Egyetem négyszögű, zárt udvarán sétálva. 

Lassan véget ért a nyár, de még mindig kánikula volt: perzselő hőség, amikor minden 
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esőért kiált. Imperialból húsz mérföldet utaztunk a falunyi méretű Waunetába egy 

kettős selejtező tornára. Éjfél körül járhatott már az idő, és mi lassan küzdöttük fel 

magunkat a ranglétrán az éjszakai fényszórók kékesfehér fényében a győztes hely felé. 

Nem emlékszem, mi volt az állás, de arra igen, hogy a játék vége felé voltunk, és 

esélyünk volt arra, hogy átvegyük a vezetést. Duplát ütöttem, és a második bázison 

kuksoltam. A következő ütőjátékosunk labdája középre, a fűre esett. Megláttam a 

kínálkozó lehetőséget. Ahogy az ellenfél külső védője elindult, hogy felkapja a labdát, 

rohanni kezdtem a harmadik bázis felé. 

Éreztem, hogy a labda a pálya belseje felé száll. 

A harmadik bázisedző kétségbeesetten kiabálta: - Becsúszás! Becsúszás! 

A hatalmas lendülettől a földre zuhantam, és éreztem, ahogy bal csípőmmel 

felszántom a vörös salakot. A másik csapat hármas védője kinyújtotta kesztyűs kezét a 

labdáért, és... 

Reccs! 

A lábam olyan hangosan tört el, hogy azt hittem, a labda süvített be a külső pályáról, 

és az vágódott neki. A sípcsontomban és a bokámban mintha tűz robbant volna. 

Hanyatt estem, aztán magzati pózba kucorodtam, és a térdemet a hasamhoz húztam. 

Égető fájdalmat éreztem, és emlékszem, hogy a föld a fejem körül elmosódott lábak 

erdejévé vált, majd aggodalmas arcok jelentek meg, ahogy két játékosunk - mindketten 

sürgősségi szakápolók - a segítségemre sietett. 

Homályosan emlékszem, hogy Sonja is odarohant, és megnézte, mi történt. Ijedt 

arcán láttam, hogy lábam valószínűleg természetellenes szögben hajlik meg. A 

feleségem hátrahúzódott, hogy szakápoló barátaink segíthessenek rajtam. 

Húszmérföldes autózás után a röntgen megerősítette, hogy csúnya kettős törésem van. 

Az alsó lábszáram nagyobbik csontján, a sípcsonton úgynevezett spirális törés 

keletkezett, ami annyit tesz, hogy a csonttörés közben megcsavarodott, így nehezebb 

volt összeilleszteni. Ráadásul a bokám is kettétört. Valószínűleg ez volt a reccsenés, 

amit hallottam. Később tudtam meg, hogy olyan hangosan szólt, hogy az első bázisnál 

még a lelátón ülők is hallották. 

Ez a hang visszhangzott újra meg újra a fejemben, miközben Sonjával Cassie-t és 

Coltont figyeltük, ahogy a Pillangópavilon átriumában előttünk szaladgálnak. A 

gyerekek megálltak egy kis hídon, lenéztek a japán dísztóba; felváltva mutogatták 
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egymásnak a díszpontyokat és aranyhalakat. Felhőkben repkedtek körülöttünk a 

pillangók, én pedig a bejáratnál vásárolt füzetet néztem, hogy be tudom-e azonosítani 

őket. Voltak azúrlepkék sötét akvamarin színű szárnyakkal, fekete-fehér nagy 

nimfalepkék, amelyek lassan és szelíden siklottak, mintha újságpapír-darabkák 

hullanának a földre, és sárga kénlepkék, olyan trópusi pillangók, melyeknek szárnya 

friss mangószínű. 

Egyszerűen már attól is boldog voltam, hogy végre sántítás nélkül tudtam járni. A 

spirális törés reszelős fájdalmán túl lábtörésem azonnali és megsemmisítő csapást mért 

az anyagi helyzetünkre is. Nagyon nehéz létrán le-fel mászkálni és garázsajtókat 

szerelni úgy, hogy az ember egy ötkilós gipszet húz magával, és a térde nem hajlik. 

Bankszámlánk egyenlege zuhanórepülésbe kezdett. Egy kétkezi munkából élő lelkész 

jövedelme mellett az a kevés megtakarításunk, ami volt, hetek alatt semmivé foszlott, 

és bevételeink is a felére csökkentek. 

Nem csak ez volt fájdalmas a dologban. A lábam miatt az önkéntes tűzoltói és 

középiskolai birkózóedzői feladataimat sem folytathattam. A vasárnapok is komoly 

kihívást jelentettek. Lelkészként fel s alá járkálok prédikáció közben. Igaz, 

semmiképpen sem lehet szent elragadtatásban a földön fetrengő, tüzet és kénkövet 

okádó prédikátornak nevezni, de sótlan, nyájas szavú lelkipásztornak sem, aki egy 

szóval sem térne el attól, ami a „nagy könyvben” meg van írva. Nagy mesélő vagyok, 

és szeretek közben egy kicsit jönni-menni. Most azonban ülve, a lábamat egy másik 

székre feltéve kellett prédikálnom; begipszelt lábam úgy állt el tőlem, mint fővitorlától 

az orrvitorla. A vasárnapi prédikációt ülve tartani olyan volt, mint egy olaszt arra 

kényszeríteni, hogy gesztikulálás nélkül beszéljen. De bármennyit kínlódtam is a 

sérülésem okozta kényelmetlenségekkel, akkor még sejtelmem sem volt, hogy ez még 

csak a kezdet. 

Egy októberi reggelen, nem sokkal azután, hogy már megszoktam, hogy mankón 

ugrálok mindenhova, a csípőm fölötti tompa lüktetésre ébredtem. Rögtön tudtam, hogy 

vesekövem van. 

Amikor először volt vesekövem, az hat milliméteres volt, és műtéttel kellett 

eltávolítani. Most elvégezték a szükséges vizsgálatokat, és az orvosok azon a 

véleményen voltak, hogy olyan kis köveim vannak, hogy természetes úton távoznak 

majd. Nem tudom, ez jónak mondható-e, ugyanis három napon át távoztak belőlem. 
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Egyszer egy teherautó lenyitható hátsó ajtajával odacsíptem a középső ujjamat, és az 

utolsó ujjperc leszakadt. Az fáklyás menet volt ehhez képest; még a lábtörés sem fájt 

ennyire. 

Azért úgy-ahogy elviseltem. Novemberben már három hónapja jártam mankóval, és 

eljött a felülvizsgálat napja. 

- A lába szépen gyógyul, de még nem vehetjük le a gipszet - jelentette ki az ortopéd 

szakorvos. - Van valami panasza? 

Ami azt illeti, bizony volt. Kicsit kínos volt szóba hozni, de a bal mellbimbóm alatt 

egy csomót kezdtem érezni. Jobbkezes vagyok, és írás közben sokat támaszkodtam a 

bal mankómra, ezért úgy gondoltam, talán a mankó hónalj alatti párnája az elmúlt 

hetek alatt kidörzsölte a mellkasomat, és bőrirritációt, valamiféle bőrkeményedést 

okozott. 

Ám az orvos ezt azonnal elvetette. - A mankó nem okoz ilyesmit - világosított fel.  

- Be kell vonnunk egy sebészt. 

A sebész, dr. Timothy O’Holleran biopsziát végzett. A pár nap múlva érkező 

eredmény megrázott: hiperplázia, vagyis a mellrák előfutára. 

Mellrák! mellrákos Egy törött lábú, veseköves és - te jó ég! -  férfibeteg? 

Amikor az egyházkerületem többi lelkésze hírét vette ennek, rám ragasztották a Jób 

lelkipásztor nevet, mivel őt is egyre furcsább csapások sora sújtotta. A sebész ugyanazt 

rendelte el, amit egy nő esetében tett volna, ha a biopszia hasonló eredménnyel jár: 

emlőeltávolítást. 

Sonja erős lelkű közép-nyugati asszonyhoz méltóan gyakorlatiasan közelítette meg a 

kérdést. Ha az orvos műtétet javasol, akkor bele kell egyeznem. Családi támogatással 

majd szépen túl leszek rajta. 

Én is ezen a véleményen voltam, de azért addigra egy kicsit már kezdtem sajnálni 

magam. Először is nagyon kifárasztott, hogy mankóval botorkálok. Az emlőeltávolítás 

sem a legférfiasabb műtétek egyike. Végül már régen kértem az egyházi tanácsot, hogy 

különítsenek el egy kis pénzt, hogy felvehessek egy asszisztenst. A második veseköves 

menet után végre megkaptam az engedélyt. 

Én azonban ahelyett, hogy hálás lettem volna, sértődötten arra gondoltam: Szóval 

kriplivé kell válnom, és egy rákos diagnózissal kell szembesülnöm, hogy egy kis 

segítséget kapjak?
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Egy délután aztán tényleg nyakig süllyedtem az önsajnálatba. Az imaházban voltam, 

vagyis a kitatarozott alagsorban, ahol konyhát, osztálytermet és egy nagy gyűléstermet 

alakítottunk ki. Éppen befejeztem a papírmunkát, és a mankómmal nagy nehezen 

elkezdtem felbotorkálni a lépcsőn. És mindjárt a lépcső alján, az első fokon nagyon 

dühös lettem Istenre. 

- Nem igazság - morogtam hangosan, ahogy egyik fokról a másikra küzdöttem fel 

magam. - Gyötrődnöm kell, ilyen szánalmas állapotba kell kerülnöm, hogy megkapjam 

azt a segítséget, amire már olyan régóta szükségem van?! 

Mártíromságom teljes tudatában értem fel az első lépcsőfordulóra, amikor egy halk 

kis hang így szólt a szívemben: És mit tett érted a Fiam?

Önzésem miatt megalázva, szégyenkezve jutott az eszembe, amit Jézus a 

tanítványainak mondott: „A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az 

uránál.”1 Igaz, hogy nehéz hónapok voltak mögöttem, de ez semmiség volt ahhoz 

képest, amin sokan a világban keresztülmennek, akár ebben a pillanatban is. Isten 

megáldott a hívek kis csoportjával, akiknek terelgetését és szolgálatát rám bízta, én 

meg Istennek siránkoztam, mert ezek a hívek nem szolgálnak engem. 

- Kérlek, Uram, bocsáss meg - mondtam, és erőre kapva bukdácsoltam tovább, 

mintha akár mankó nélkül is haladhattam volna. 

Az igazság az, hogy a híveim igenis nagy szolgálatot tettek nekem: úgy szerettek, 

hogy külön imaórát szerveztek, hogy értem könyörögjenek. December elején egy reggel 

aztán különös hírrel hívott fel otthon dr. O’Holleran: nemcsak jóindulatú a szövetminta, 

de teljesen normális is. Normál mellszövet. - Nem tudom megmagyarázni, miért - 

vallotta be. - A biopszia egyértelműen hiperpláziát mutatott, és arra számíthattunk, 

hogy a műtét során eltávolított mellszövetben is azt találunk majd. De a szövet teljesen 

normális volt. Nem is tudom, mit mondjak. Nem tudom, hogy történhetett. 

De én tudtam: Isten egy kis csodával mutatta meg nekem a szeretetét. 
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Harmadik fejezet 

 

Colton összeszedi a bátorságát 
 

 

 

Egy hónappal később levették a gipszet. A téves rákdiagnózison és a veseköveken 

túlesve jó pár hónapot töltöttem azzal, hogy újra megtanultam járni, előbb a 

járógipsszel, majd ügyetlen sántikálással, de végül lassan megerősítettem elsenyvedt 

izmaimat, februárban már viszonylag szabadon mozogtam; ekkor értesítettek, hogy a 

coloradói Greeley-ben részt vehetek az egyházunk bizottsági ülésén, amit március első 

hetére tűztek ki. 

- Ki kell egy kicsit mozdulnod - mondta Sonja pár héttel az ülés előtt. - Utazz el, 

érezd jól magad! 

Így kerültünk hát a Pillangópavilonba. Pompás királylepke lebegett el előttem, 

ragyogó narancssárga szárnyait úgy osztották részekre a fekete csíkok, akár egy színes 

ólomüveg ablakot. Hálatelt imát küldtem az ég felé, hogy lehetőségünk nyílt erre az 

utazásra. 

Colton két nappal korábban, csütörtökön arra panaszkodott Sonjának, hogy fáj a 

hasa. Én akkor már Greeley- ben voltam, Sonja pedig, aki egy felzárkóztató osztályban 

tanított az imperiali középiskolában, nem akarta, hogy az iskolának helyettesítőről 

kelljen gondoskodni, ezért megkérte egy barátunkat, Norma Dannattot, hogy amíg 

dolgozik, beadhassa hozzá Coltont. Norma, akit a gyerekeink szinte nagynénjükként 

szeretnek, azonnal igent mondott. Sonja mobilja délben csengett: Colton állapota 

hirtelen rosszabbra fordult. Belázasodott, rázta a hideg, és egész délelőtt pokrócba 

burkolva, mozdulatlanul feküdt Norma kanapéján. 
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- Azt mondja, majd’ megfagy, de közben szakad róla a víz - mondta mélységes 

aggodalommal Norma. Azt mesélte, hogy Colton homlokán könnycsepp nagyságú 

verítékcseppek ütköznek ki. 

Amikor Bryan, Norma térje hazaért, elég volt egy pillantást vetnie Coltonra, hogy 

lássa, olyan rosszul van, hogy be kell vinni a sürgősségire. Sonja felhívott Greeley- 

ben, hogy elmondja, mi történt, és azonnal az jutott az eszembe, hogy a sérülésemből 

és a betegségeimből való felgyógyulásomat megünneplő utunkat épp egy betegség 

miatt kell lemondanunk. 

Sonja korábban befejezte a munkát, felvette Coltont Normáéknál, és orvoshoz vitte, 

aki azt mondta, hogy influenzajárvány van a városban, ami a gyomorra húzódik. 

Éjszaka még nem tudtuk, mi lesz a családi úttal. Sonjával külön-külön, én Greeley-ben, 

ő Imperialban azért imádkoztunk, hogy Colton összeszedje magát annyira, hogy el 

tudjon utazni, és reggelre az imánk meghallgatásra talált: kisfiúnk jobban lett. 

Éjszaka lement ugyanis a láza, és péntek délutánra már úgy tűnt, mintha semmi baja 

sem lett volna. A feleségem pénteken fel is hívott a jó hírrel: - Elindultunk hozzád! 

Sonja a Pillangópavilonban az órájára pillantott. Úgy beszéltük meg, hogy aznap este 

együtt vacsorázunk Steve Wilsonnal, a greeley-i wesleyánus gyülekezet 

lelkipásztorával és a feleségével, Rebeccával, a srácok pedig előtte még úszni szerettek 

volna a szálloda medencéjében. Imperialban márciusban semmi esélyük nem volt arra, 

hogy úszhassanak, így ez ritka lehetőségnek kínálkozott. - Rendben, akkor ideje 

visszaindulnunk a szállodába - rendelkezett Sonja. 

Rápillantottam, aztán Coltonra néztem. - Figyelj csak, pajti, ideje mennünk. Egészen 

biztos, hogy nem akarod megfogni Rosie-t? - kérdeztem. - Itt az utolsó alkalom, hogy 

kitűzőt szerezz. Mi legyen? 

Az érzelmek úgy tükröződtek Colton arcán, mint egy sebesen változó időjárási front, 

mikor a napsütés után hirtelen felhős lesz az ég. Már a nővére is ugratta, hogy 

anyámasszony katonája. Néztem a fiamat, aki hunyorgott, és összeszorította a fogát; 

nagyon vágyott arra a kitűzőre. 

- Rendben, megfogom - jelentette ki. - De csak egy kicsit. 

Mielőtt meggondolhatta volna magát, mind visszamasíroztunk az Ízeltlábúak Házába, 

és megszólítottam a gondozót. - Ő Colton - mutattam be a fiamat -, és szeretné 

megfogni Rosie-t. 
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Az állatgondozó elmosolyodott, és lehajolt. - Rendben, Colton, készen állsz? 

A fiunk mereven, mint aki karót nyelt, kinyújtotta a kezét, én meg odahajoltam, és 

alácsúsztattam az enyémet. 

- Pofonegyszerű lesz - magyarázta a gondozó. - Tartsd a tenyeredet, ne mozgasd. 

Rosie nagyon szelíd. Nem fog bántani. 

A gondozó felemelte a kezét, Rosie pedig átcsusszant Colton tenyerére, majd 

visszasétált a gondozóéba. Közben meg sem állt. Mind lelkesen éljeneztünk és 

tapsoltunk, amikor Colton megkapta a kitűzőjét. Sikerült legyőznie a félelmét! Nagy 

dolog volt ez egy ilyen kicsi fiú számára. Ez a pillanat hab volt a tortán egy ilyen 

nagyszerű nap után. 

Amikor kijöttünk a Pillangópavilonból, visszagondoltam az elmúlt hónapokra. Szinte 

hihetetlen volt, hogy a törött láb, a vesekő, a kiesett megrendelések, az anyagi 

nehézségek, három műtét és a rák miatti vaklárma mind egy fel év alatt történt. Abban 

a pillanatban döbbentem rá, hogy úgy érzem magam, mintha egy nagy bokszmeccs 

után lennék. Hónapokon át azt vártam, honnan jön a következő ütés, amit az élettől 

kapok. Most azonban, tavaly nyár óta először, béke és nyugalom töltötte el a lelkem. 

Ha visszapörgetem a fejemben ezt a bokszmeccses hasonlatot, most már tudom, mi 

lett volna a logikus végkifejlet, ha akkor végiggondolom: a bokszmeccs alatt a 

bokszolok súlyos ütéseket képesek elviselni, mert felkészülnek rájuk, csakhogy a 

kiütés meglepetésszerűen éri őket. 
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Negyedik fejezet 

 

Füstjelek 
 

 

 

Aznap este egy kiadós úszás után Cassie és Colton az Old Chicago étterem nagy kerek 

bokszában ültek a coloradói Greeley-ben, és kifestőkkel voltak elfoglalva, míg mi 

Sonjával Steve Wilson pásztorral és a feleségével, Rebeccával beszélgettünk. Már 

alaposan belaktunk a remek olasz ételekből, köztük a gyerekek kedvenceiből: pizzából, 

spagettiből és fokhagymás kenyérből. 

Steve egy ezerötszáz-kétezer lelket számláló gyülekezet vezető lelkipásztora volt, 

vagyis körülbelül annyi híve volt, ahányan a mi városunkban, Imperialban élnek. 

Sonjával most módunk nyílt megismerni a körzetünkben egy másik lelkészt, és 

belepillanthattunk, mások hogyan felelnek meg lelkészi hivatásuk kihívásainak. Úgy 

terveztük, hogy másnap felkeressük Steve gyülekezetét, a Greeley Wesleyánust is. 

Sonja elsősorban a gyülekezet vasárnap délelőtti gyermekprogramjára volt kíváncsi. 

Rebecca hol velünk beszélgetett, hol a gyerekeknek segített színezni. 

- Hűha, Colton, de szépen kiszínezted azt a pizzát! - dicsérte meg a fiunkat. Colton 

bágyadt, udvarias mosollyal válaszolt, de egyébként szokatlanul hallgatag volt. Pár 

perc múlva szólalt csak meg: - Fáj a hasam, mami. 

Sonjával összenéztünk. A gyomrára húzódó influenza újult volna ki? Sonja a 

kézfejét Colton arcához érintette, aztán megrázta a fejét. - Nem vagy lázas, kicsikém. 

- Azt hiszem, hánynom kell - mondta Colton. 

- Én sem érzem jól magam, mami! - szólalt meg Cassie. 

Arra gondoltunk, hogy biztosan elrontották a gyomrukat valamivel, amit ettünk. 
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Hamar befejeztük a vacsorát, mivel mindkét gyerek kornyadozott, elbúcsúztunk 

Wilsonéktól, és visszaindultunk a szállodába, ami az étteremmel szemközt, a parkoló 

túlsó oldalán volt. Amint kinyitottuk a szobaajtót, Colton jóslata valóra vált: kidobta a 

taccsot, előbb a szőnyegre hányt, majd amikor Sonja gyorsan bekísérte az apró 

fürdőszobába, a vécébe. 

A fürdőszoba ajtajából figyeltem, ahogy a kis alak a vécé fölé görnyed, és 

öklendezik. Nem tűnt ételmérgezésnek. 

Biztos az influenza, gondoltam. Csak ez hiányzott!

Így kezdődött az éjszaka, és azzal folytatódott, hogy Colton óramű pontossággal 

harmincpercenként hányt. Sonja két roham között egy széken ült, Coltonnal az ölében, 

a szobához járó jegesvödör karnyújtásnyira tőlük, ha nem sikerülne a gyerekkel kiérnie 

a fürdőszobába. Úgy két órája mehetett ez így, amikor Colton mellé Cassie is 

csatlakozott. Mivel Colton éppen a vécé mellett állt és öklendezett, Sonja pedig 

mellette térdelt és tartotta, Cassie berohant, és a kádba hányt. 

- Todd! - kiabált be Sonja. - Elkelne itt egy kis segítség! 

Hát ez nagyszerű, gondoltam. Most aztán mindkettő elkapta.

De tényleg az influenza okozza? Miután visszavittük a gyerekeket a 

hálószobába, Sonjával összedugtuk a fejünket. Colton tegnap hamar kiheverte a 

gyomrára ment influenzát. És a Pillangópavilonban kutya baja sem volt, 

normális, boldog kisgyereknek tűnt, azt leszámítva, amikor azon izgatta magát, 

hogy meg kell fognia Rosie-t, hogy kitűzőt kapjon. Cassie is megfogta Rosie-

t... Vajon az óriás tarantulák okozhatnak hányást két gyereknél is?

Ugyan már ez butaság,;  róttam meg magam, és elhessegettem a gondolatot.

- Az étteremben ugyanazt ették? - kérdeztem Sonját, aki ekkor már a nagy 

franciaágyon feküdt, és a karjában tartotta üdén zöld színű gyerekeinket.

Elgondolkodva pillantott fel a mennyezetre. - Mindketten ettek pizzát... de 

abból mind ettünk. Szerintem inkább az influenza. Colton valószínűleg még 

nem épült fel teljesen, és Cassie is elkapta tőle. Az orvos azt mondta, hogy 

fertőző.

Bármi volt is az oka, úgy festett, hogy a rossz időszakot lezáró, pihentető 

kiruccanásunk váratlanul véget ér. És pár perccel később már hallottam is, hogy 

gyanúm beigazolódik: - Azt hiszem, megint hánynom kell, mami!
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Sonja felkapta Coltont, és éppen az utolsó pillanatban ért ki vele a vécéhez.

Sonja még kora hajnalban is fent volt. Megegyeztünk, hogy legalább az 

egyikünk elmegy a Greeley Wesleyánus Gyülekezet épületébe, hogy egy 

nagyobb helyen is körülnézzünk, és tapasztalatot gyűjtsünk, amit aztán Imperialban 

is felhasználhatunk, ezért legalább én igyekeztem aludni egy kicsit. Sonjára maradt a 

betegápolás, az óránkénti oda-vissza út Coltonnal a fürdőszobába. Cassie még egyszer 

rosszul lett az éjszaka, de bármi volt is, ami a fertőzést okozta, a kisfiúnk gyomrába 

fészkelte bele magát, méghozzá jó alaposan. 

Korán reggel kijelentkeztünk a szállodából, és áthajtottunk Phil és Betty Lou Harris 

házához, akik jó barátaink, és a wesleyánus egyház szuperintendensei az egész 

Coloradóra és Nebraskára kiterjedő egyházkerületben. Eredetileg az volt a tervünk, 

hogy aznap délelőtt velük együtt megyünk el Wilsonék gyülekezetébe, most azonban a 

két beteg gyerek miatt úgy döntöttünk, hogy Sonja ott marad Harriséknél, és Betty Lou 

áldozatkészen felajánlotta, hogy vele marad, és segít. 

Amikor nem sokkal ebéd után hazaértem az imaházból, Sonja felvilágosított a 

dolgok pillanatnyi állásáról: Cassie már sokkal jobban van. Evett egy keveset, és nem is 

látta viszont, de Colton továbbra is óramű pontossággal hány, és nem marad meg benne 

semmi. 

A fiamat Harrisék nappalijában találtam: a hatalmas kanapé sarkában kucorgott egy 

bútorvédő takarón, a keze ügyében - minden eshetőségre - egy vödör. Odamentem, és 

leültem mellé. 

- Hé, kisöreg. Hallom, nem vagy valami fényesen... 

Colton lassan megrázta a fejét, és könnyek szöktek kék szemébe. Lehet, hogy már a 

harmincas éveimet tapostam, de az elmúlt hónapok után nagyon is megértettem, milyen 

az, ha az ember olyan pocsékul és keservesen érzi magát, hogy csak sírni volna kedve. 

Fájt a szívem a fiamért. 

- Bújj csak ide - húztam az ölembe, és lenéztem kerek kis arcába. Rendszerint 

huncut és csillogó szeme most tompán és bágyadtan viszonozta a pillantásomat. 

Phil is odajött, leült mellém, aztán átvettük a tüneteket: alhasi fájdalom, gyakori 

hányás, időnként felszökő, majd elmúló láz. - Lehet, hogy vakbélgyulladás? 

Ezen eltöprengtem. A családban sokszor előfordult már. A nagybátyám vakbele 

átfúródott, és a főiskolán nekem is volt egy csúnya vakbélgyulladásom, amikor 
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Sonjával még csak együtt jártunk. Sonjának másodikos korában vették ki a vakbelét. 

De a tünetek nem egészen stimmeltek. Imperialban az orvos gyomorra húzódó 

influenzát diagnosztizált. És ha vakbélgyulladása van, akkor érthetetlen, miért van 

rosszul Cassie is. 

A vasárnapról hétfőre virradó éjszakát Greeley-ben töltöttük Harriséknél. Reggelre 

Cassie teljesen rendbe jött, de Colton a második éjszakát is végighányta. 

Amikor becsomagoltuk a táskáinkat, és kifelé indultunk, hogy bepakoljuk őket a 

kocsiba, Phil Coltonra pillantott, aki Sonja karjában feküdt. - Szerintem elég rossz 

bőrben van, Todd. Esetleg bevihetnéd itt a kórházba. 

Sonjával már megvitattuk ezt a lehetőséget. Ültünk már a sürgősségi osztály 

várójában beteg gyerekkel, és a tapasztalatok alapján úgy véltük, inkább megtesszük 

haza, Imperialba a háromórás autóutat, mint hogy egy nagyvárosi kórház sürgősségi 

várójában ücsörögjünk - valószínűleg hamarabb hazaérünk, mint ahogy itt sorra 

kerülnénk. Telefonáltunk Imperialba, és kértünk egy időpontot ismerős 

háziorvosunktól, akinél Coltonnal pénteken jártunk. Philnek is elmagyaráztam, miért 

határoztunk így. Azt mondta, megérti, de továbbra is nyugtalannak látszott. Talán egy 

órája lehettünk úton, amikor én is kezdtem úgy érezni, hogy esetleg neki volt igaza. 

Sonja számára az első riasztó jel az volt, amikor meg kellett állnunk Greeley mellett, 

hogy nadrágpelenkát vegyünk. Colton ugyanis, aki már több mint két éve szobatiszta 

volt, bepisilt. Sonját leginkább az aggasztotta, hogy a fiunk még csak nem is tiltakozott, 

amikor lefektette a kocsi hátsó ülésére, és ráhúzott egy nadrágpelenkát. Normális 

körülmények között a gyerek biztosan méltatlankodott volna: „Nem vagyok kisbaba!” 

Most azonban meg sem nyikkant, csak akkor, amikor visszacsatoltuk az ülésébe: a 

hasára szorította a kezét, és nyöszörgött. Két órája voltunk úton, és Colton 

egyfolytában sírt, amit csak a harmincpercenkénti hányás szakított meg. A 

visszapillantó tükörben láttam a Sonja arcára kiülő szívet tépő fájdalmat és 

tehetetlenséget. Én próbáltam összpontosítani: mielőbb el kell vinnem Imperialba, ahol 

infúziót kell bekötniük, hogy pótolják az elvesztett folyadékot, mert az influenza ebben 

a szakaszban már kiszáradással fenyegette. 

Még három óra sem kellett, hogy Imperialba érjünk. A kórházban a nővér nagyon 

gyorsan a vizsgálóba vitt minket. Coltont Sonja hozta a karjában, a gyerek az anyja 

vállára hajtotta a fejét, ahogy régen, csecsemőkorában. Pár perc múlva megjelent az 
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orvos is, aki pénteken megvizsgálta Coltont, mi pedig beszámoltunk a fejleményekről. 

Az orvos újra gyorsan megvizsgálta, majd vérvételt és röntgent javasolt, és most 

először lélegeztem fel, amióta elhagytuk Greeley-t. Végre történik valami. Nemsokára 

meglesz a diagnózis, valószínűleg felírnak egy-két gyógyszert is, és Colton végre a 

gyógyulás útjára léphet. 

Átvittük Coltont a laborba, ahol sikított, míg a laboros vénát próbált találni. Ezt a 

röntgen követte, ami csak azért volt egy fokkal jobb, mert meggyőztük Colton, hogy 

senki sem fogja megszúrni. Egy órába sem telt, és visszakerültünk a vizsgálóba, az 

orvos elé. 

- Lehet esetleg vakbélgyulladás? - kérdezte tőle Sonja. 

Az orvos megrázta a fejét. - Nem. A fehérvérsejt szám alapján nem. De a 

röntgenfelvételek miatt aggódom. 

Sonjára néztem. Abban a pillanatban hasított belénk, hogy egy nagyon kellemetlen 

vírusfertőzésre számítottunk, és egyáltalán nem voltunk felkészülve bármi 

komolyabbra. Az orvos kivezetett minket a folyosóra, ahol a vetítőre már rácsíptették a 

röntgenfelvételt. Amikor megláttam, mi van a képen, megállt a szívverésem: a fiunk 

apró testében három sötét folt volt. Pontosan úgy nézett ki, mintha felrobbant volna a 

hasa. 

Sonja lassan ingatni kezdte a fejét, felgyülemlett könnyei kicsordultak. 

- Biztos, hogy nem vakbélgyulladás? - kérdeztem az orvost. - A családban többször 

is előfordult. 

Megint csak nemet mondott. - A vérkép szerint nem. 

- Akkor mi baja? 

- Nem tudom biztosan - felelte. 
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Ötödik fejezet 

 

A halál árnyéka 
 

 

 

Ez március 3-án, héttőn történt. A nővérek befektették Coltont egy kórterembe, és 

infúziót kötöttek be neki. Egy rozsdamentes acélrúdon két zacskó lógott, az egyikben 

fiziológiás oldat, a másikban valami antibiotikum volt. Sonjával együtt imádkoztunk 

Coltonért. Norma is benézett hozzánk, elhozta Colton kedvenc játékát, egy pókemberes 

akcióhőst. Colton szeme mindig fel szokott csillanni, ha meglátja Normát vagy a 

játékát, de most nem volt semmilyen reakció. Később egy barátunk, Terry elhozta a 

fiát, Colton legjobb barátját, Huntert, de Colton erre sem reagált, szinte élettelenül 

feküdt az ágyban. 

Norma leült egy székre Colton ágya mellé, és komoran Sonjára nézett. - Szerintem át 

kellene vinnetek a denveri gyermekkórházba. 

De mi bíztunk az orvosokban, hittünk abban, hogy mindent elkövetnek, amit csak 

lehet. Colton egyébként sem volt olyan állapotban, hogy visszaszállítsuk Coloradóba. 

A gyerek egyre csak hányt. Sonja tartotta a frontot, vigasztalta, elé tette a tálat, hogy 

hányhasson, én meg intéztem az ügyeinket. Útközben benéztem a gyülekezeti épületbe, 

hogy ellenőrizzem, minden rendben van-e. Felkerestem a garázsszerelő csapatomat is, 

visszahívtam az új megrendelőket, akik közben jelentkeztek, és egy ajtójavítást is 

elintéztem. És amióta csak eljöttem a kórházból, egyfolytában imádkoztam. Még 

miközben másokkal beszélgettem, akkor is fohászokat küldtem, mintegy szellemi 

háttérzeneként, ami biztosan előtérbe - az egyetlen lehetséges helyre - került volna, ha 

az életnek nincs meg az a bosszantó tulajdonsága, hogy bármi történjék is, minden 
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megy tovább. 

Sonja a kórházban aludt hétfőn éjjel, én meg otthon maradtam Cassie-vel. Kedden 

reggel én vittem iskolába. Napközben amilyen gyakran csak a gyülekezeti és a 

munkával kapcsolatos feladatok között tudtam, beugrottam a kórházba, és a javulásban 

reménykedtem. De ahányszor csak beléptem Colton szobájába, azt láttam, hogy a 

kisfiamat egyre inkább magával ragadja a titokzatos betegség. Ahelyett, hogy jobban 

lett volna, egyre gyorsabban romlott az állapota. 

A második délután olyasmit láttam, ami igazán megrémített: a halál árnyékát. 

Rögtön ráismertem. Lelkipásztorként gyakran kell haldoklók mellett ülnöm a 

kórházban, az idősek otthonában vagy gyógyíthatatlan betegek mellett. A halál 

közeledtének vannak csalhatatlan előjelei: a bőr elveszíti rózsás színét, és a sárgaságra 

jellemzően fakó lesz. A beteg nehezen vesz levegőt. A szeme ugyan nyitva, de ő maga 

mintha nem volna jelen. A legárulkodóbb a beesett és sötét karikás szem. Sokszor 

láttam ezt a tekintetet, de olyan helyen, ahol erre számítani lehet: gyógyíthatatlan rákos 

betegnél vagy az öregkor utolsó szakaszában. Tudjuk, hogy az illető napjai meg vannak 

számlálva idelent a földön. A napok azután órákká, percekké zsugorodnak. Én pedig 

vigaszt nyújtok a családtagoknak, és olyan imákat mondok, hogy: Kérlek, Uram, 

fogadd magadhoz mielőbb. Kérlek, vedd le róla a fájdalmat.

Most ismét megpillantottam a halál árnyékát, csakhogy a saját fiamon. A még 

negyedik életévét be sem töltött fiamon. A látvány villámcsapásként ért. 

Egy hang azt üvöltötte a fejemben: Nem teszünk semmit!

Ha valami bánt, járkálni szoktam. Colton szobájában is rongyosra koptattam a 

padlót, fel s alá mászkáltam azon a szűk helyen, mint egy ketrecbe zárt oroszlán. 

Míg én járkáltam, Sonja tüsténkedő ápolónőként vezette le az aggodalmát. Felrázta 

Colton párnáját, megigazgatta a takaróját, folyadékot erőltetett bele. Ha ezt nem teszi, 

biztosan kiborul. Ahányszor csak ránéztem, láttam a szemében, ahogy egyre nő az 

aggodalma. A fiunk egyre gyengült, és Sonja hozzám hasonlóan azt akarta tudni: mi a 

baj? Az orvosok vizsgálati eredmények százaival jelentek meg, de egyetlen választ sem 

adtak, csak hasznavehetetlen megfigyelésekkel traktáltak. - Nem reagál a gyógyszerre. 

Nem is tudom... Bárcsak itt lenne a sebész. 

Sonja és én a bizalommal tusakodtunk leginkább. Nem voltunk orvosok, nem volt e 

téren tapasztalatunk. Én lelkipásztor vagyok, Sonja tanár. Bízni akartunk. Szerettük 
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volna azt hinni, hogy azok, akiknek ez a hivatása, mindent elkövetnek, amit csak lehet. 

Ha legközelebb megjelenik az orvos, gondoltuk, új vizsgálati eredmények lesznek nála, 

más gyógyszert ír elő, és eltűnteti a fiunk arcáról a halál jelét.

De nem így történt. Es eljött az a pillanat, amikor döntenünk kellett. 
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Hatodik fejezet 

 

North Platte 
 

 

 

Szerdán közöltük az imperiali kórház orvosaival, hogy átvisszük Coltont a North Platte 

városában lévő Great Plains körzeti egészségügyi központba. Fontolóra vettük Norma 

tanácsát is a denveri gyermekkórházat illetően, de aztán úgy éreztük, jobb, ha a 

támogató otthoni környezet közelében maradunk. Időbe telt, mire Coltont elbocsátották 

a kórházból - néha tényleg sokáig eltart -, de számunkra egy örökkévalóságnak tűnt. A 

nővér végül behozta a zárójelentést, Colton vizsgálati eredményeinek másolatát, és egy 

nagy, barna borítékot, amiben a röntgenfelvételei voltak. Sonja odatelefonált dr. Dell 

Shepherd, a gyermekorvos rendelőjébe, hogy szóljon neki, jövünk. 

Amikor délelőtt 10.30-kor végre felemeltem Coltont a kórházi ágyról, 

megdöbbentem, mennyire erőtlen a teste. Olyan volt a karomban, mint egy rongybaba. 

Bár a pánik határán voltam, igyekeztem megőrizni a hidegvéremet. Most már legalább 

tettünk valamit. Nem tétlenkedtünk. 

Colton ülését a kocsi hátsó ülésére szíjaztuk. Gyöngéden beleültettem, és miközben 

becsatoltam, azt számolgattam, mennyi idő alatt tudom megtenni North Plattebe a 

kilencvenperces utat. Sonja beszállt Colton mellé egy rózsaszín kórházi tállal, hogy 

kéznél legyen, ha Coltonnak hánynia kellene. 

Napos, de hideg idő volt. Amikor a kocsival rákanyarodtam a 61-es főútra, úgy 

igazítottam a visszapillantó tükröt, hogy lássam Coltont. Mérföldeken át hallgattunk, 

aztán hallottam, hogy a gyerek belehány a tálba. Amikor végzett, lehúzódtam az útról, 

hogy Sonja kiönthesse a tál tartalmát. Amikor ismét útra keltünk, a visszapillantó 
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tükörben láttam, hogy Sonja kiveszi a röntgenfelvételeket a barna borítékból, és a 

beáradó naplény felé tartja. Lassan csóválta a fejét, és könnyek szöktek a szemébe. 

- Elszúrtuk - mondta, és a hangja elcsuklott, ahogy a felvételeket nézte, amelyekről 

később azt mondta, örökre beleégtek az agyába. 

Csak annyira fordultam hátra, hogy lássam a három kis robbanást, amit a feleségem 

nézett. Az idomtalan foltok óriásinak tűntek a Colton apró testéről készült kísérteties 

felvételeken. Miért tűntek most annyival nagyobbnak? 

- Igazad van - válaszoltam. - Tudnunk kellett volna. 

- De az orvos... 

- Tudom. Nem lett volna szabad hallgatnunk rá. 

Nem mutogattunk egymásra, nem hibáztattuk egymást, de mind a ketten haragudtunk 

magunkra. Minden esetben igyekeztünk helyesen eljárni. Az orvos azt mondta, legyen 

röntgenfelvétel, mi megcsináltattuk, legyen infúzió, lett infúzió, legyen vérvétel, vért 

vetettünk. Ő volt az orvos, igaz? Ő tudta, mit csinál... nem? Minden ponton próbáltunk 

helyesen dönteni, mégis rossz irányba indultunk, és most Colton fizet meg érte. Egy 

ártatlan kisgyerek, aki most a tévedéseink következményei miatt szenved. 

Colton élettelenül magába roskadva ült az ülésében, és a hallgatása mindennél 

beszédesebb volt. 

A Bibliában van egy történet Izrael királyáról, Dávidról. Dávid házasságtörést 

követett el Betsabéval, egyik megbízható katonájának, Úriásnak a feleségével, majd, 

hogy a bűnét palástolja, a csatában az első sorba állíttatta Úriást, ahol tudta, hogy majd 

a halálát leli. Később Nátán próféta elment a királyhoz, és a következőket mondta neki: 

- Nézd, az Úr tudja, mit tettél, és a bűnöd miatt a következőképpen kell lakolnod: a 

gyermek, akit Betsabéval nemzettetek, nem marad életben.1

Dávid megtépte a ruháit, sírt, böjtölt és Istenhez fohászkodott a gyermekért. Annyira 

lesújtotta a bánat, hogy amikor a gyermek meghalt, a szolgái nem mertek odamenni 

hozzá, és elmondani neki. De Dávid rájött, és amikor bizonyosságot szerzett, felkelt, 

megmosakodott, evett, aztán nyugodtan gondoskodott a temetésről. A viselkedése 

összezavarta a szolgáit, akik azt mondták: - Várjunk csak: az előbb még őrjöngtél! 

Könyörögtél és zokogtál Isten előtt! Most viszont nyugodt vagy... Hogy is van ez?  

- Mire Dávid azt válaszolta: - Reméltem, hogy Isten meggondolja magát. De nem 

tette.2
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Dávid tehát úgy gondolkodott, hogy amíg van rá mód, hogy tegyen valamit, 

megteszi. 

Amikor a North Platte-be vezető urunkra visszagondolok, én is így éreztem magam. 

Igaz, hogy a röntgenfelvételek nem sok reményre adtak okot. Igaz, hogy a fiam arcára 

árnyékot vetett a halál. 

De még nem halt meg. 

Még nem jött el az ideje, hogy feladjam és gyászoljak. Most imádkozni és cselekedni 

kellett. Istenem, add, hogy odaérjünk! Hadd segítsünk a fiunkon!

Úgy éreztem, apaként elpuskáztam. De talán volt még valami, amivel megváltást 

nyerhetek. A remény volt az egyetlen, ami megakadályozta, hogy teljesen 

összeomoljak. 

Dél körül léptük át North Platte határát, és azonnal a gyerekorvos rendelőjébe 

rohantunk. Kiugrottam a kocsiból, takaróba csavartam Coltont, és úgy vittem a 

karomban, mint egy tűzoltó. Sonja összeszedte a holminkat, és a kórházi ágytállal a 

kezében követett. 

A recepciós pultban egy kedves asszony üdvözölt minket. 

   - Burpóék vagyunk - mutatkoztam be. - Imperialból előre idetelefonáltunk a fiunk 

miatt. 

     - A doktor úr ebédelni ment. 

  Ebédelni?!

     - De hát előre ideszóltunk! - csattantam fel. - Tudta, hogy jövünk. 

     - Foglaljanak helyet, kérem - mondta az asszony. - A doktor úr tíz-tizenöt perc 

múlva itt lesz. 

A rutineljárásból megértettem, hogy nem érzi, mennyire sürget minket az idő, és 

belül iszonyatos dühöt éreztem, bár vigyáztam, hogy ez ne látszódjon rajtam. Üvölteni, 

ordítani tudtam volna, de mi értelme lett volna? És lelkipásztorként nem engedhetem 

meg magamnak azt a fényűzést, hogy nyilvánosan jelenetet rendezzek. 

Sonjával ülőhelyet kerestünk a váróban, és tizenöt perc múlva az orvos meg is 

érkezett. Az érett kor megnyugtató légköre lengte körül: ezüstös haj, szemüveg, nyírott 

bajusz. A nővérek bekísértek minket egy vizsgálóba, és Sonja átadta a korábbi 

vizsgálati anyagokat meg a röntgenfelvételeket. Az orvos olyan gyorsan vizsgálta meg 

Coltont, hogy az volt az érzésem, talán az elvesztegetett időt akarja behozni. 
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- CT-t kell csináltatniuk - mondta végül. - Át kell menniük az utca túloldalára. 

A Great Plains körzeti egészségügyi központra értette. Tíz perccel később már a CT-

szoba és életünk talán legfontosabb vitájának kellős közepén találtuk magunkat. 
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Hetedik fejezet 

 

„Azt hiszem, ennyi” 
 

 

 

- Neeeem!

- De Colton, muszáj meginnod!

- Neeeem! Fúúúúúj!

Colton tiltakozó sikolyaitól zengett a klinika. Olyan kimerült, összetört és 

fáradt volt az állandó hányástól, és most még le akartunk nyomni a torkán egy 

sűrű, szemcsés, cseresznyepiros oldatot is, amit egy felnőtt soha az életben 

nem inna meg szabad akaratából. Colton végül leerőltetett egy kis kortyot, de 

az rögtön vissza is jött. Sonja odarohant, hogy felfogja a tálban.

- Állandóan hány - magyaráztam a CT-t kezelő technikusnak. - Hogy tudná 

meginni?

- Sajnálom, uram, de meg kell innia, hogy a legjobb képet kapjuk.

- Neeeee! Kérlek, ne itasd meg velem, apuuu!

Mindent megpróbáltunk. Sonjával eljátszottuk a jó zsaru-rossz zsarut: Sonja 

hízelgéssel próbálta rábeszélni, míg én fenyegettem. De minél erőszakosabb 

lettem, Colton annál inkább összeszorította a fogát, és visszautasította a ragacsos 

oldatot. 

Igyekeztem észérvekkel hatni rá: - Ha ezt megiszod, fiam, a doktor bácsik 

elvégezhetik a vizsgálatot, és jobban leszel. Akarsz jobban lenni? 

Szipogás. 

- Igen. 
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- Rendben. Akkor idd meg. 

- Neeeem! Nem akarom!

A végső elkeseredés vett erőt rajtunk: ha nem issza meg, nem tudják elvégezni a CT-

t, a CT nélkül meg nem tudják felállítani a diagnózist. Diagnózis nélkül pedig nincs 

kezelés. Egy órán át birkóztunk vele, míg végül kijött egy technikus, és megkönyörült 

rajtunk. - Lássunk hozzá. Vigyük be. Igyekszünk a lehető legjobbat kihozni belőle. 

A CT-szobában Sonja a védőfal mögött maradt, én pedig az asztalon fekvő, 

apatikus Colton mellett álltam, akit a gép betolt egy nagy, ijesztő csőbe. A 

technikusban volt annyi emberség és gyöngédség, hogy megállította az asztalt, mielőtt 

a gyerek teljesen eltűnt volna a gépben, és Colton feje kint maradt, hogy lásson engem. 

A gép zümmögni kezdett, és Colton fájdalmasan összehúzott szemmel nézett fel rám. 

Egy pillanattal később már túl is estünk rajta. A technikus átnézte a felvételeket, 

aztán kikísért minket a laborból. Nem vitt vissza minket a nagyváróba, hanem egy 

külön folyosón ültetett le, ahol pár szék volt a fal mellett. 

- Itt várjanak - mondta, és komoran rám nézett. Fel sem tűnt, hogy nem mondja, 

hogy öltöztessük fel Coltont. 

Ott ültünk a hideg, szűk folyosón. Sonja Coltont ringatta, aki a feleségem vállán 

nyugtatta a fejét. Sonja most már szinte megállás nélkül sírt. Amikor a szemébe 

néztem, láttam, hogy már elillant minden reménye. Nem olyan helyen ültünk, ahol a 

betegek várni szoktak. Az orvos külön ültetett le minket. Látta a felvételeket, és tudta, 

hogy baj van. 

Sonja lenézett Coltonra, aki a karjában feküdt, és tudtam, mi jár a fejében. Ő és 

Colton össze voltak nőve, mindent együtt csináltak. Colton volt a kisfia, a kis pajtása. 

És még annál is több: sebet begyógyító, égből kapott ajándék volt ez a szöszke, kék 

szemű ördögfióka az után a magzat után, akit elveszítettünk. 

Sonja öt évvel korábban a második gyerekünkkel volt terhes. Magunkon kívül 

voltunk a boldogságtól, és az új kis életet a családunk kiteljesedésének tekintettük. 

Amikor még csak ketten voltunk, egy párt alkottunk. Amikor Cassie megszületett, 

család lettünk. Miközben a második babát vártuk, körvonalazódni kezdett a jövő: 

családi fényképek, örömteli gyerekzsivajtól hangos ház, két gyerek, akik karácsony 

napján a kiakasztott harisnyákban kutatnak. Aztán Sonja a második hónapban 

elvesztette a babát, és álmaink is szertefoszlottak. Sonját lesújtotta a bánat, egy 
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gyermek elvesztésének valósága, egy gyermek, akit már sosem ismerhetünk meg. 

Üresség ott, ahol korábban nem volt. 

Szívesen próbálkoztunk volna újra, de féltünk, hogy lehet-e még gyerekünk, és ezzel 

csak megsokszoroztuk a kínjainkat. Sonja pár hónappal később megint teherbe esett. A 

terhesgondozáson készített első felvételeken egy egészséges, szépen növekvő magzat 

látszott. De azért még nem mertünk reménykedni, bízni, féltünk a szívünket egészen 

odaadni ennek az új babának, hiszen ott volt az, akit elvesztettünk. De negyven héttel 

később, 1999. május 19-én megérkezett Colton Todd Burpo, és mi teljesen 

belehabarodtunk. Sonja számára ez a kisfiú a létező legkülönlegesebb ajándék volt, 

maga a szerető, mennyei Atya küldte. 

És most, amikor Colton sápadt teste fölé hajló arcát láttam, szinte hallottam a 

gondolataiban formálódó rettenetes kérdéseket: Mit teszel, Istenem? Elveszed ezt a 

gyermeket is?

Colton arca elgyötört és szürke volt, kicsinyke holdként derengett a félhomályos 

folyosón. A szeme körüli árnyék sötétlilára mélyült, a szeme teljesen beesett. Már nem 

sikoltozott, nem is igen sírt... mozdulatlan volt. 

Megint a haldokló betegekre emlékeztetett, akiket földi lét és az öröklét között láttam 

lebegni. Könnyek szöktek a szemembe, és mint a szélvédőre pergő eső, 

elhomályosították a fiam képét. Sonja felnézett rám, az arcán patakzottak a könnyek.  

- Azt hiszem, ennyi. 
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Nyolcadik fejezet 

 

Kirohanás Isten ellen 
 

 

 

A CT-laborból öt perc múlva egy fehér köpenyes férfi lépett ki. Nem emlékszem a 

nevére, csak arra, hogy a kitűzőjén ez állt: „Radiológus”. 

- A fiuknak perforálódott a vakbele - közölte. - Azonnal meg kell operálni. A műtéti 

előkészítőben már várják önöket. Kérem, kövessenek. 

Sonjával döbbenten szedtük mögötte a lábunkat. A halántékomon lüktetni kezdett 

egy ér. Perforálódott vakbél? Nem erre mondta Imperialban az orvos, hogy az kizárt? 

A műtéti előkészítőben Sonja lefektette Coltont a hordágyra, homlokon csókolta, és 

odébb lépett, amikor a nővér megjelent az infúziós tasakkal és a tűvel. Colton rögtön 

sikítozni és csapkodni kezdett. A fiam feje mellé álltam, és próbáltam a hangommal 

megnyugtatni. Sonja visszament Colton mellé, és most már nem is igyekezett titkolni, 

hogy sír. A testével szorította le Colton bal oldalát. 

Amikor felpillantottam, az előkészítőben nyüzsögtek a fehér és zöld műtősköpenyt 

viselő férfiak és nők. - Itt van a sebész - mondta egyikük gyöngéden. - Legyenek 

kedvesek kifáradni, és beszélni vele. Innentől mi átvesszük. 

Vonakodva kerültünk a függönyön kívülre, miközben Colton torka szakadtából 

sikított:  

- Kéééérlek, apuuu! Ne menj el!

A folyosón dr. Timothy O’Holleran várt minket. Ő végezte el rajtam négy hónapja az 

emlőeltávolítást. Az arca most komor és gondterhelt volt. 

Rögtön a közepébe vágott. - Coltonnak átfúródott a vakbele, és nincs valami jó 
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formában. Bemegyünk, és megpróbáljuk kitisztítani. 

A függöny másik oldaláról Colton még mindig sikított: - Apuuu! Aaaaapuuu!

A fogaimat összeszorítva próbáltam figyelmen kívül hagyni a kiabálását, és igyekeztem 

az orvosra figyelni. 

- Imperialban rákérdeztünk az átfúródott vakbélre, de határozottan kizárták! - 

mondta Sonja. 

A fejemben már átsiklottam azon, ami volt, és próbáltam reményt keresve a jövőbe 

nézni.  

- Milyennek látja az esélyeit? 

- Fel kell nyitnunk, és ki kell tisztítanunk. Amint felnyitjuk a hasat, mindjárt többet 

tudunk. 

A szavai közti szünetek vészcsengőként szóltak a fejemben. Colton sikolyaitól 

továbbra is visszhangzott a folyosó. Az orvos egyenes válasz helyett kifejezetten 

kerülte, hogy megnyugtasson minket. Az egyetlen, amit Coltonnal kapcsolatban 

mondott, az volt, hogy nincs jó formában. Eszembe jutott az, amikor Sonja otthonról 

felhívott Greeley-ben, és elmesélte, hogy Coltonnak lement a láza, és elindultak 

hozzám. Ami akkor egy influenzás fertőzés végének tűnt, már minden bizonnyal az 

átfúródott vakbél első jele volt. És ez azt is jelentette, hogy a méreganyag öt napja 

árasztja el a kisfiúnk hasát. Ezzel magyarázható a halál árnyéka, amit most látunk rajta, 

gondoltam. És dr. O’Holleran ezért nem csillantja fel előttünk a reményt. 

Az orvos a háttérből érkező zaj felé intett a fejével. - Talán jobb lenne, ha átvinnénk a 

műtőbe, kapna nyugtatót, aztán bekötnénk az infúziót. 

Bement a függöny mögé, és kiadta az utasításokat. Pár perccel később két nővér tolta 

át a hordágyat a függönyön, és láttam, Colton hogyan dobálja magát. Addig forgatta kis 

testét és a fejét, míg beesett szemével észre nem vett. 

- Apu! Ne hagyd, hogy elvigyenek!

Korábban említettem, hogy a lelkipásztorok nem engedhetik meg maguknak azt a 

fényűzés, hogy nyilvánosan jelenetet rendezzenek. Kezdtem elveszíteni az 

önuralmamat, és muszáj volt félrevonulnom. Miután beszéltem az orvossal, és több 

száznak tűnő biztosítási nyomtatványra firkantottam rá a nevemet, szinte futva 

rontottam be egy, a folyosóról nyíló kis szobába, az ajtót bevágva magam mögött. A 

szívem majd’ kiugrott a helyéből. Nem kaptam levegőt. Hullámokban tört rám a 
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kétségbeesés, a harag és a csalódottság a torkomat folytogatta. 

Amikor mindenki kiborul, apura támaszkodnak, főként, ha apu még lelkész is. Most 

végre magam voltam egy szobában, ahol senki sem látott, és kifakadtam Isten ellen. 

- Hol vagy? Így bánsz a lelkipásztoraiddal? Egyáltalán megéri Téged szolgálni? 

Fel s alá járkáltam, de úgy éreztem, hogy szinte összenyomnak a szoba falai, és úgy 

szűkülnek körülöttem, ahogy Colton esélyei. Egyetlen kép maradt az emlékezetemben: 

ahogy Coltont eltolják, a karját nyújtja felém, és utánam kiabál, hogy mentsem meg. 

És akkor nyilallt belém a gondolat: Túl sokáig vártunk. Lehet, hogy soha többé nem 

látom élve a fiamat.

A düh könnyei öntötték el a szememet, és végigcsorogtak az arcomon. - A lábam, a 

vesekövem, az emlőeltávolítás. Hát így segítesz megünnepelni, hogy véget ért a 

próbatételem? - üvöltöttem Istennek. - Hogy elveszed a fiamat?  
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Kilencedik fejezet 

 

Végtelen percek 
 

 

 

Úgy negyedóra múlva léptem ki a szobából. Száraz szemmel. Amióta ez az egész 

elkezdődött, először voltam igazán egyedül. Erős támasz akartam lenni Sonja számára, 

ahogy egy férj támasza a feleségének. A váróban találtam meg, lemerülőfélben lévő 

mobiljáról a barátainkat és a családtagokat értesítette. Megöleltem és magamhoz 

szorítottam, s ő arcát az ingembe temetve úgy sírt, hogy az ing a testemre tapadt. A 

halódó mobilról még felhívtam a titkárnőmet, Territ, aki elindította a hívek közötti 

imaláncot. Ez nem szokványos telefonhívás volt: elkeseredetten vágytam az imáikra, 

hogy más hívők is döngessék a mennyek kapuját, és könyörögjenek a fiam életéért. 

A lelkipásztorokat a hit megingathatatlan oszlopainak tartják. De abban a pillanatban 

a hitem egy félig szétfeslett cérnaszálon lógott, és már nem tartotta sok. Eszembe 

jutottak a Szentírás azon részei, amikor Isten meghallgatta az imákat, de nem a betegek 

és a haldoklók imáit, hanem a barátaikét, például a bénák barátaiét. Jézus a betegek 

barátainak hitét látva így szólt: „Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!”1 Abban a 

pillanatban szükségem volt más hívek erejére és hitére. Miután befejeztem a hívást, 

Sonjával leültünk egymás mellé, és imádkoztunk. Féltünk reménykedni, és féltünk az 

ellenkezőjét tenni. 

Lassan telt az idő, a percek végtelenül hosszúnak tűntek. A halk beszélgetéseket és a 

közömbös apróságokat érintő szavakat leszámítva a várószobára vészterhes csend 

telepedett. 

Kilencven perc múltán egy lila műtősruhát viselő nővér lépett be a váróba, a 
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nyakában maszk lógott. - Itt van Colton édesapja? 

A hanghordozása, az a tény, hogy egy nővér jött, és nem dr. O’Holleran, visszaadta a 

reményemet. 

Felálltam. - Én vagyok az. 

- Legyen kedves visszajönni, Mr. Burpo. Coltont kihoztuk a műtőből, de nem tudjuk 

megnyugtatni. Még mindig sikoltozik, és magát hívja. 

Amikor Coltont betolták a műtőbe, nem bírtam elviselni a sikolyait, de most 

egyszerre mást sem akartam hallani. Most zene volt füleimnek. 

Sonjával összeszedtük a holminkat, és a nővér nyomában beléptünk a széles ajtón át 

a sebészeti osztályra. Nem jutottunk el az akut szobáig, mert két nővér éppen tolta 

végig a folyosón Coltont. Ébren volt, és láttam, hogy engem keres. Ösztönösen 

igyekeztem minél közelebb jutni hozzá; legszívesebben felmásztam volna mellé a 

kerekes hordágyra is, ha nem tartottam volna attól, hogy kiborítom vele a nővéreket. 

A két nővér megállt annyi időre, hogy Sonjával csókot nyomhassunk Colton kicsi, 

továbbra is sápadt és nyúzott arcára. - Szia, pajti. Hogy ityeg? 

- Szia, mami. Szia, apu. - Az arcán halvány mosoly fénylett fel. 

A nővérek ismét tolni kezdték a kerekes hordágyat, és pár perccel meg egy liftezéssel 

később egy hosszú folyosó végén Coltont már át is tették egy keskeny kórházi ágyra. 

Sonja kiment egy kis időre, hogy a nővérpultnál elintézze a papírmunkát, én meg ott 

maradtam, és leültem az ágy mellett lévő székbe. Nem tudtam betelni Colton 

elevenségével. 

Egy felnőtteknek szánt kórházi ágyban egy kisgyerek még kisebbnek látszik. Colton 

teste, ami még húsz kiló sem volt, alig rajzolódott ki a takaró alatt. A lába talán az ágy 

egyharmadáig ért. Kék szeme még most is karikás volt, de úgy láttam, jobban csillog, 

mint két órával korábban. 

- Apu? - nézett rám nagy komolyan. 

- Igen? 

Nem vette le a szemét az arcomról. 

- Tudod, apu, majdnem meghaltam. 

Félelem nyilallt belém. Ezt meg hol hallotta?

Talán a műtőben hallotta valakitől? Az altatás ellenére meghallotta, amit a sebészek 

beszéltek egymás között? Mert mi egyetlen szóval sem említettük előtte, milyen közel 
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jár a halálhoz. Sonjával ugyan attól féltünk, hogy a halál küszöbén van, sőt nem csak 

féltünk, tudtuk, hogy így is van, amikor meghallottuk, hogy az átfúródott vakbél öt 

napja mérgezi a szervezetét. De arra nagyon vigyáztunk, hogy Colton előtt egyetlen 

szót se szóljunk, amivel megijeszthetjük. 

Elszorult a torkom, ami nálam a sírás előjele. Van, aki kiborul, amikor a kamasz 

gyereke a szexről akar vele beszélgetni. Ha valaki úgy gondolja, ez kemény dolog, 

próbáljon meg egy óvodással a halálról beszélni. Colton járt velem az öregek 

otthonában, olyan helyeken, ahol az emberek megengedik szeretteiknek, hogy 

elengedjék az életet. De én nem fogok engedélyt adni a fiamnak, hogy itt hagyja ezt a 

világot! Még nem voltunk túl a nehezén, és nem akartam, hogy azt higgye, a halál 

benne van a pakliban. 

Nagy önuralommal nyugalmat erőltettem magamra, és a fiamra mosolyogtam.  

- Inkább azon igyekezz, pajti, hogy jobban legyél, oké? 

- Rendben, apu. 

- Mi itt vagyunk veled. Imádkozunk érted - mondtam, majd más témára váltottam.  

- És most mondd, mit hozzunk be neked? Kéred otthonról az akcióhőseidet? 

Nem is voltunk ott régóta, amikor a gyülekezet vezetőségének három tagja beállított. 

Végtelenül hálásak voltunk érte. Néha eltöprengek, mihez kezdenek azok, akiknek 

nincs tágabb családjuk, és nem áll mellettük a gyülekezetük, az egyház? Miből 

merítenek erőt válságos élethelyzetekben? Cassie Normánál és Bryannél maradt 

Imperialban, amíg az anyám, Kay a Kansas állambeli Ulyssesből kocsival odaért. Bryan 

családtagjai North Platte-ben laktak, és ők is eljöttek segíteni. A bajban körénk sereglő 

hívek megváltoztatták azt, ahogy Sonjával a megpróbáltatások és a bánat idején a 

lelkipásztori látogatásokat látjuk. Korábban is kötelességtudóak voltunk, de most 

elkötelezetté váltunk. 

Sonja nemsokára visszajött a kórterembe, és hamarosan dr. O’Holleran is 

csatlakozott hozzánk. Colton csendben feküdt, amikor az orvos felhajtotta a takarót, 

hogy megmutassa a sebhelyet, egy vízszintes vágást kis hasa jobb oldalán. A sebet 

véres gézkötés takarta, és amikor az orvos elkezdte leszedni, Colton félelmében egy 

kicsit nyöszörgött. Azt hiszem, még nem érezte, mert tartott a helyi érzéstelenítés 

hatása, amivel a seb környékét beinjekciózták. 

Colton hasa az átfúródott vakbél miatt úgy elfertőződött, hogy dr. O’Holleran inkább 
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nyitva hagyta a sebet, hogy tovább tisztulhasson. 

Most kicsit széthúzta a sebszéleket. 

- Látják azt a szürke szövetet? - kérdezte. - Ez történik a belső szervekkel, ha 

fertőzés lép fel. Coltonnak addig a kórházban kell maradnia, amíg minden, ami szürke, 

rózsaszín nem lesz. 

Colton hasából kétfelől műanyag csövek lógtak ki, és a két cső végén egy-egy tartály 

volt, amit az orvos „gránátnak” hívott. Áttetsző fehér műanyagból készültek, és tényleg 

úgy néztek ki, mint a kézigránát, de valójában kézipumpák voltak. Másnap reggel dr. 

O’Holleran megmutatta, hogyan kell őket megnyomni, hogy Colton hasából kiürítsük a 

gennyet, majd a nyílást friss gézzel kellett lefednünk. A következő napokban dr. 

O’Holleran minden reggel benézett, hogy ellenőrizze a sebet és a kötést. Colton 

ilyenkor úgy sikított, mint akit nyúznak, és lassan minden vele történt rosszal az orvost 

azonosította. 

Esténként, amikor az orvos nem volt ott, nekem kellett kiürítenem a gennyet. A műtét 

előtt Sonja tartotta a frontot a hányással kapcsolatban egy teljes héten át, és azóta is 

minden percet Colton ágya mellett töltött. A gennyürítés azonban véres munka volt, és 

ehhez már nem volt lelkiereje. Egyébként is három embernek kellett lefognia Coltont, 

így amíg én a gennyet ürítettem, ő két nővérrel a sikoltozó fiunkat tartotta.  
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Tízedik fejezet 

 

Szokatlan imák 
 

 

 

A váratlan vakbélműtét után Colton meg egy hétig hányt, mi pedig napjában kétszer a 

gennyet pumpáltuk ki a testéből dr. O’Holleran műanyag csövei segítségével. És a 

fiunk állapota lassan, fokozatosan javult. Abbamaradt a hányás, visszatért a színe, és 

elkezdett egy kicsit enni. Amikor felült, beszélgetni kezdett velünk, játszott a 

videojáték-konzollal, amit a nővérek az ágya mellé toltak, és érdeklődést mutatott a 

vadonatúj plüssoroszlán iránt, amit jó pár nappal korábban Cassie hozott be neki, már 

tudtuk, hogy kezd jobban lenni. Végül egy héttel azután, hogy behoztuk a North Platte-i 

kórházba, az orvoscsoport úgy döntött, hogy hazavihetjük. 

Mint a katonák egy hosszú, de győzelemmel végződő csata után, Sonjával 

kimerültek voltunk, de szinte lebegtünk a boldogságtól. Március 13-án nejlon és papír 

bevásárlószatyrokba és vászon táskákba pakoltuk a hosszas kórházi tartózkodás 

romjait, és elindultunk a liftek felé. Én toltam Coltont a kerekes székben, Sonja pedig 

egy csokor luftballont tartott, amiket Colton a hazamenetele örömére kapott. 

Lassan kezdett becsukódni mögöttünk a lift ajtaja, amikor dr. O’Holleran megjelent 

a folyosón, és szinte ránk ordított, hogy álljunk meg. - Nem mehetnek el, nem 

mehetnek el! - A hangja visszhangzott a csempézett folyosón, és papírlapokat 

lobogtatott felénk. - Valószínűleg újabb tályog keletkezett! Újból meg kell operálnunk. 

Azt hittem, Sonja rögtön elájul. Akkor már mindketten félholtak voltunk a 

kimerültségtől, és csaknem az összeomlás határára jutottunk. Colton sírva fakadt. 

Az újabb CT új fertőzési gócokat mutatott ki Colton hasában. Aznap délután dr. 
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O’Holleran és orvoscsoportja kénytelenek voltak másodszor is felnyitni a kisfiúnk 

hasát, és újra kitisztították. Sonjával ezúttal nem féltünk: a halál árnyékának már 

nyoma sem volt Colton arcán. De a félelem helyébe újabb aggodalom lépett: fiunk már 

csaknem tíz napja nem evett. Eleve nem nyomott többet húsz kilónál, és mostanra 

szinte csont és bőr lett, a könyöke és a térde hatalmasnak tűnt, az arca olyan volt, mint 

egy éhes árváé. 

A műtét után dr. O’Hollerannal is megosztottam az aggodalmaimat. - Majdnem két 

hete csak egy kis gyümölcszselét vagy egy kis erőlevest evett. Mennyi ideig bírja egy 

gyerek evés nélkül? 

Dr. O’Holleran átvitette Coltont az intenzív osztályra, és mesterséges táplálást írt elő, 

amit Colton csövön át kapott. De azt hiszem, az intenzív osztályos ágy nekünk is 

legalább annyit segített, mint Coltonnak. Olyan régen nem aludtunk, hogy már fogytán 

volt az erőnk. Azzal, hogy Coltont átvitette az intenzív osztályra, az orvos nekünk is 

biztosított egy kis pihenést. 

- Colton ma éjjel rendben lesz - mondta. - Végig külön nővér vigyáz rá, és ha bármi 

adódik, lesz valaki mellette, aki ellátja. 

Bevallom, hogy a szavait boldogan fogadta a két kimerült szülő. 

Féltünk Coltont magára hagyni, de tudtuk, hogy az orvosnak igaza van. Aznap éjjel 

először maradtunk kettesben Sonjával azóta, hogy Greeley-ből eljöttünk. 

Beszélgettünk. Sírtunk. Egymást biztattuk. De főként úgy aludtunk, mint a hajótöröttek 

az első szárazon és melegen töltött éjszakájukon. 

Coltont az intenzív osztályon töltött éjszaka után átvitték egy másik kórterembe, és 

kezdődött elölről a „várjunk, majd meglátjuk” időszak. Mikor kerülhet ki innen Colton? 

Mikor mehetünk végre haza, és élhetünk normális életet?

Most azonban újabb gond támadt: Colton belei nem működtek. Nem volt széklete, és 

óráról órára egyre rosszabbul lett. 

- Nagyon fáj a hasam, apu - panaszkodott az ágyban fekve. Az orvos azt mondta, 

hogy már az is nagy dolog, ha sikerül szellentenie. Próbáltuk le-fel sétáltatni a 

folyosón, hogy megindítsuk a bélműködést, de csak nehezen, a fájdalomtól 

meggörnyedve tudott csoszogni. Semmi sem segített. A második műtét után négy 

nappal már csak az ágyban tudott feküdni, és vonaglott a fájdalomtól. Székrekedése 

volt. Es aznap délután dr. O’Holleran újabb rossz hírt hozott. 
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- Nagyon sajnálom - szabadkozott. - Tudom, hogy sok mindenen mentek már át, de 

azt hiszem, itt már mindent megtettünk Coltonért, amit csak tudtunk, és úgy gondoljuk, 

jobb lenne átvinni egy gyermekkórházba. Vagy Omahába, vagy Denverbe. 

Tizenöt nap alatt ketten talán öt éjszakányit aludtunk. Több mint két nehéz és 

kimerítő hét után, amit Colton betegágya mellett töltöttünk, már majdnem 

visszatértünk a normális életbe - a liftajtó szó szerint majdnem becsukódott a 

luftballonokkal felfegyverkezett boldog család mögött -, amikor minden kezdődött 

elölről. A fiunk megint elviselhetetlen fájdalommal birkózott, és nem látszott, hogy 

valaha is ez véget érhet. Még nem világított fény az alagút végén. 

És amikor már azt hittük, ennél nem lehet rosszabb, újabb csapás ért bennünket: 

tavaszi hózápor csapott le a Középnyugatra. Pár órán belül hó torlaszolta el a kórház 

ajtaját, és kerékmagasságban állt a parkolóban. Akár az omahai, akár a denveri 

gyermekkórházat választjuk, csakis légi úton érhettük volna el bármelyiket is. 

Sonjánál akkor szakadt el a cérna. - Nem bírom tovább! - kiabálta, és sírva fakadt. 

És ekkortájt döntött úgy egy csoport a gyülekezetünkben, hogy ideje komolyan 

imádkozni. A barátaink körbetelefonáltak, és nemsokára nyolcvanan ültek kocsiba, és 

mentek el a Crossroads wesleyánus gyülekezet imaházába, hogy közös imán vegyenek 

részt. Voltak, akik a mi gyülekezetünkből jöttek, voltak, akik más gyülekezetekből, de 

mind azért gyűltek össze, hogy a fiunkért imádkozzanak. 

Brad Dillan hívott a mobilomon, hogy elmondja, mire készülnek. - És pontosan miért 

imádkozzunk? - kérdezte. 

Kicsit kínban voltam, amikor elmondtam, dr. O’Holleran szerint mi segítene 

Coltonnak. Valószínűleg ez volt a világtörténelemben az első eset, amikor nyolcvanan 

azért imádkoztak, hogy valaki szellenteni tudjon! 

És persze azért is imádkoztak, hogy kedvezőbbre forduljon az időjárás, így 

eljuthassunk Denverbe, és Colton meggyógyuljon. És egy órán belül az első imájuk 

meghallgatásra is talált! 

Colton rögtön jobban is lett. Aznap este már volt széklete. Másnap reggel már felkelt 

a szobájában, és úgy látszott, mintha ez a rémálom meg sem történt volna. Sonjával 

néztük, és nem hittünk a szemünknek: bár sovány volt, mint egy agár, mégis teljesen és 

tökéletesen a régi önmaga volt. Alig tizenkét óra alatt a teljes kétségbeesésből 

eljutottunk a teljes normalitás állapotába. 
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Reggel kilenc tájban dr. O’Holleran bejött vizitelni. Amikor meglátta, hogy Colton 

fent van, mosolyog és élénken játszik az akcióhős-figuráival, egyszerűen nem jutott 

szóhoz. Egy hosszú pillanatig csak állt és bámult. Meglepetten vizsgálta meg a 

gyereket, aztán újabb vizsgálatsorozatot rendelt el, hogy háromszorosan is 

meggyőződjön arról, hogy Colton hasa gyógyulásnak indult. Colton ezúttal szinte 

ugrálva vonult be a CT-laborba. 

Még másfél napot maradtunk a kórházban, hogy Colton elképesztő javulásának 

egyenletességéről megbizonyosodjunk. Ez alatt a harminchat óra alatt a szokottnál is 

több nővér fordult meg a szobájában. Kettesével bukkantak fel időről időre, és 

mindannyiszor ugyanaz volt a reakciójuk: tátott szájjal álltak, és a kisfiúnkat bámulták.  
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Tizenegyedik fejezet 

 

Colton Burpo adományt gyűjt 
 

 

 

Miután hazaértünk a kórházból, egy hétig csak aludtunk. Na jó, ez talán túlzás, de nincs 

messze az igazságtól. Sonjával teljesen kimerültünk. A sebeink kívülről nem látszottak, 

de a szívet-lelket tépő aggodalom és feszültség mély nyomot hagyott bennünk. 

Egy héttel hazatérésünk után Sonjával a konyhában álltunk, és pénzügyi 

helyzetünkről beszélgettünk. Sonja a mikrohullámú sütő melletti összecsukható 

asztalnál állt, és a hatalmas levélkupacot szortírozta, ami Colton kórházi tartózkodása 

alatt gyűlt össze. Valahányszor kinyitott egy borítékot, lejegyzett egy számot a pulton 

lévő papírra. Még a konyha másik végéből is jól láttam, hogy a számoszlop kezd 

nagyon hosszú lenni. 

Végül visszanyomta a kupakot a tollra, és letette a pultra. - Tudod, mennyi pénzre 

van szükségem, hogy a héten kifizessem a számlákat? 

Mivel Sonja tartja kézben mind a család, mind a vállalkozásunk pénzügyeit, ezt a 

kérdést rendszeresen fel szokta nekem tenni. Részmunkaidőben tanított, hogy legyen 

biztos jövedelmünk, de ez viszonylag csekély összeg volt. A lelkipásztori fizetésem is 

alacsony volt, hiszen egy kicsi, bár hűséges gyülekezet adományaiból jött össze. 

Bevételeink jelentős hányadát a vállalkozásunk biztosította, és ez a jövedelem igencsak 

évszakfüggő volt. Sonja minden második héten elém állt a számokkal: nemcsak a 

rezsiköltségekkel, de a vállalkozáshoz szükséges kifizetnivalókkal is. És most már ott 

voltak a tetemes kórházi számlák is. 

Fejben gyorsan hozzávetőleges számvetést csináltam. - Közel huszonháromezer 
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dollárra, igaz? 

- Úgy bizony - felelte, és felsóhajtott. 

Ezzel az erővel egymilliót is mondhattam volna. Mivel törött lábam és a hiperplázia 

miatt nem tudtam a cégben dolgozni, a félretett pénzünket már feléltük. És Colton 

betegsége pontosan akkor ért bennünket, amikor végre újult erővel a munkába 

vethettem volna magam, és újabb egy hónappal tolta el azt, hogy ismét keresni kezdjek. 

Körülbelül annyi esélyünk volt 23 000 dollárt összekaparni, mint megnyerni a lottó 

ötöst. És mivel nem lottózunk, ez az esély nullára zsugorodott. 

- Várhatsz pénzt valahonnan? Akad bármilyen kifizetetlen számla, amit behajthatnál? 

- kérdezte Sonja. 

Megkérdezte, mert muszáj volt, bár pontosan tudta a választ. Megráztam a fejem. 

- Ezeket még halogathatom - mondta, és a borítékhalomra mutatott. - De tizedikére 

mindenképpen kell a pénz. 

A „tizedike” intézménye jól mutatja, milyen kicsi is Imperial. Itt ugyanis 

mindenkinek hitele van a benzinkútnál, az élelmiszerüzletben és a vegyesboltban. Ha 

tehát tankolni kell, vagy egy kiló kenyérre van szükségünk, csak beugrunk a boltba, 

aláírjuk a számlát, és már megyünk is. Sonja pedig minden hónap tizedikén körbejárja 

a várost, és rendezi a tartozásokat. A „tizedike” a kisvárosi lét nagyszerű velejárója. 

Igaz, ha az ember nem tud fizetni, annál megalázóbb. 

- Körbejárhatnék, és elmagyarázhatnám a helyzetet - sóhajtottam fel. - Kérhetnék 

egy kis haladékot. 

Sonja egy számlakupacra mutatott, ami még az előzőnél is vaskosabb volt. - Lassan 

esedékesek a kórházi számlák is. Az egyik 34 000 dollárról szól. 

- Mennyit fedez ebből a biztosító? 

- Háromezerkétszáz dollár vonható le. 

- Még azt sem tudjuk kifizetni. 

- Még mindig szeretnéd, ha megírnám a csekket a tizedre? - kérdezte Sonja heti 

rendszeres gyülekezeti adományunkra utalva. 

- De mennyire - vágtam rá. Isten most adta vissza a fiunkat, szó sem lehetett arról, 

hogy ne fizessük meg neki, ami jár. 

Colton abban a pillanatban fordult be a nappali sarkán, és olyan különös 

nyilatkozattal lepett meg minket, ami mind a mai napig a fülemben cseng. 
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Megállt a pult végén, és csípőre tette a kezét. - Apu! Jézus dr. O’Hollerannal 

gyógyíttatott meg - jelentette ki. - Fizetned kell neki. 

Azzal sarkon fordult, és kimasírozott a konyhából. Befordult a sarkon, és már ott sem 

volt. 

Sonjával egymásra néztünk. Micsoda?

Egy kicsit meghökkentünk, ugyanis Colton az orvost a sok piszkálás, vágás, 

döfködés, lecsapolás és fájdalom forrásának tekintette. Most viszont - alig egy héttel a 

kórház után - merőben más volt róla a véleménye. 

- Úgy fest, most már kedveli dr. O’Hollerant - vonta meg a vállát Sonja. 

De még ha Colton meg tudott is bocsátani a jó doktornak, a konyhában tett 

kijelentése akkor is megdöbbentő volt. Hány alig négyéves gyerek elemzi a családja 

anyagi problémáit, és követeli, hogy fizessenek ki egy tartozást? Kivált olyasvalakinek, 

akiért sosem rajongott különösebben? 

És ahogy megfogalmazta: „Jézus dr. O'Hollerannal gyógyíttatott meg. Fizetned kell 

neki. ’’ Mit mondjak, furcsa.

A következő események azonban még ennél is furcsábbak voltak. Fogalmunk sem 

volt, mit kezdjünk a 23 000 dolláros adóssággal, amit azonnal ki kellett volna 

fizetnünk, ezért Sonjával megbeszéltük, hogy a bankunkhoz fordulunk kölcsönért, de 

kiderült, hogy erre nincs szükség. Először Kansasben élő Ellen nagymamám küldött 

egy csekket, amivel a kórházi költségekhez járult hozzá. Aztán egyetlen hét alatt még 

több csekk érkezett a postán. 50, 100, 200 dollárról szóltak, mindegyik mellett 

üdvözlőkártyák és cédulák ilyen üzenetekkel: „Hallottunk, mi történt, és imádkozunk a 

családért.” Vagy „Isten azt súgta, küldjem el ezt. Remélem, segít.” 

A hét végére a postaládánk ismét tele volt, de most adományokkal, nem számlákkal. 

A gyülekezetünk tagjai, közeli barátaink, sőt még olyanok is, akiket csak futólag 

ismertünk, segítettek a szükség órájában, anélkül hogy kértük volna. A csekkek több 

ezer dollárra rúgtak, és meglepődtünk, amikor kiderült, hogy a nagymamám által 

küldött csekkel együtt a teljes összeg szinte dollárra pontosan kiadta az első 

számlaáradat összegét. 

 

Nem sokkal azután, hogy Coltonból ily módon ifjú adománygyűjtő vált, egy kis bajba 

is keveredett. Nem nagyba, csak az egyik barátjánál történt egy incidens: összevesztek 
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egy játékon. Aznap este odahívtam a vacsoraasztalhoz. Felmászott a mellettem lévő 

székre, és feltérdelt rá. A könyökére támaszkodott, és égszínkék szemében kissé zavart 

pillantással nézett fel rám. 

Akinek van óvodás korú gyereke, az tudja, néha menynyire nehéz félretenni azt, 

hogy milyen bájosak, és komolyan ráncba szedni őket. - Tudod, miért kerültél bajba, 

Colton? - kérdeztem. 

- Igen. Mert csak magamnak akartam egy játékot - sütötte le a szemét. 

- Úgy van. Ilyesmit nem csinálunk. Ennél rendesebben kell bánnod másokkal. 

Colton felnézett rám. - Tudom, apu. Jézus is mondta, hogy rendesnek kell lennem. 

Jézus is mondta...A szavai egy kicsit megleptek, illetve az, ahogy azt mondta: 

De nem akadtam fenn rajta. Úgy látszik, jó munkát végeznek a vasárnapi iskolában, 

gondoltam.

- Jézusnak igaza volt, ugye? - kérdeztem befejezésként. Ha jól emlékszem, nem is 

büntettem meg Coltont, amiért elvette más játékát. Végtére is Jézus véleménye mellett 

háttérbe szorult az enyém. 

Néhány héttel később gyászszertartásra készültem az imaházban. Az elhunyt férfi 

nem volt a gyülekezetünk tagja, de gyakran azok is szeretnének temetési szertartást a 

szeretteiknek, akik nem járnak rendszeresen a gyülekezetbe, és néha az elhunyt egy 

hívő barátja vagy rokona. 

Colton meghallhatta, hogy Sonjával az istentisztelet előkészületeiről beszélgetünk, 

mert egy reggel bejött a nappaliba, és megráncigálta az ingem csücskét. - Mi az a 

gyászszertartás, apu? 

- Hát, pajti, akkor rendeznek olyat, amikor valaki meghal. A városunkban meghalt 

egy bácsi, és a családja eljön az imaházunkba, hogy elbúcsúzzon tőle. 

Colton viselkedése azonnal megváltozott. Arcocskája elkomolyodott, és sürgetően a 

szemembe nézett. - A meghalt bácsinak a szívében volt Jézus? 

Más szóval a fiam azt kérdezte, hogy az elhunyt keresztény volt-e, és elfogadta-e 

megváltójának Jézust. De a hevessége összezavart egy kicsit. - Nem tudom biztosan, 

Colton - válaszoltam -, nem ismertem olyan jól. 

Colton kis arcát rettenetes aggodalom torzította el. - Muszáj, hogy Jézus a szívében 

legyen! Ha nincs ott Jézus, nem juthat be a mennyországba! 

A hangjából sütő szenvedély ismét megdöbbentett, elsősorban azért, mert nem is 
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ismerte ezt az embert. Amennyire tudtam, igyekeztem megvigasztalni. - Beszéltem 

néhány családtagjával, és azt mondták, hogy a szívébe fogadta Jézust. 

Coltont azonban nem sikerült teljesen megnyugtatnom, bár az arca egy kicsit 

kisimult.  

- Hááát... akkor jó - mondta, és otthagyott. 

Néhány héten belül másodszor futott át a fejemen: A tanárok a vasárnapi iskolában 

aztán tényleg értik a dolgukat!

Sonja azon a hétvégén ünneplőbe öltöztette Cassie-t és Coltont, és elindultunk a fél 

háztömbnyire lévő imaházba, hogy felkészüljünk az istentiszteletre. Amikor a kocsit 

leállítottam a gyülekezeti épület előtt, már ott láttam a Liewer Temetkezési Vállalat 

halottaskocsiját, bent pedig, az előcsarnok végében félreállítva ott várt a fényesre 

csiszolt tölgyfa koporsó. 

Az előcsarnokból két nyitott ajtón át lehetett az istentiszteleti terembe jutni, ahol a 

család a „virágbemutatóra” gyűlt össze. Mielőtt Imperialba költöztem, sosem hallottam 

még erről, de ma már igazán szép gesztusnak tartom. A temetési szertartás előtt a 

család összegyűlik, és a temetkezési vállalkozó végigmutogatja az összes cserepes 

növényt, koszorút és virágcsokrot, elmeséli, hogy melyiket ki küldte, és hangosan 

felolvassa a virághoz mellékelt részvétnyilvánítást. („Ezeket a gyönyörű lila azáleákat a 

Smith család küldte szeretetteljes emlékezete jeléül.”) 

A lelkipásztornak is illik ott lenni a virágbemutatón. Be is kukkantottam a terembe, 

és a temetkezési vállalkozó intett a fejével, hogy akár kezdhetünk is. Megfordultam, 

hogy betereljem Coltont és Cassie-t, amikor Colton a koporsóra mutatott. - Mi ez, apu? 

Nem bocsátkoztam hosszas magyarázatba. - Ez a koporsó. Az az ember van benne, 

aki meghalt. 

Colton arcát ismét eltorzította a heves aggodalom. Kis öklével a combjára csapott, 

aztán a koporsóra mutatott, és majdnem kiabálva így szólt: - De a szívében volt Jézus? 

Sonja szeme elkerekedett, és mindketten a terem ajtajára pillantottunk; attól 

tartottunk, hogy a bent tartózkodó család meghallotta a fiunkat. 

- Ott kellett, hogy legyen! Ott kellett, hogy legyen! - hajtogatta Colton. - Nem juthat 

be a mennybe, ha nincs a szívében Jézus! 

Sonja megragadta Coltont a vállánál fogva, és megpróbálta lecsillapítani, de 

lehetetlen volt megnyugtatni. Most már a könnyeivel küszködött, az anyja karjában 
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hányta-vetette magát, és úgy kiabált nekem: - Muszáj ismernie Jézust, apu! 

Sonja elhúzta a teremtől, és az imaház bejárata felé terelte, Cassie pedig követte 

őket. Az üvegajtón át láttam, hogy Sonja lehajol, és magyaráz a gyerekeknek. Aztán 

Cassie kézen fogta még mindig kapálózó öccsét, és hazaindultak. 

Nem tudtam, mire véljem ezt az esetet. Honnan támadt Coltonban ez a váratlan 

aggodalom, hogy egy idegen megváltást nyer-e, honnan jött ez a gondolat - ahogy 

Colton fogalmazott hogy „Jézus a szívében van-e”? 

Annyit azonban tudtam, hogy Colton abban a korban van, amikor mindent kimond, 

ami csak az eszébe jut. Mint például akkor, amikor a nebraskai Madridban elvittem egy 

étterembe, ahova bejött egy hosszú hajú férfi, és Colton hangosan megkérdezte, hogy 

fiú-e vagy lány. Mindenesetre úgy döntöttünk, hogy egy ideig nem visszük 

gyászszertartásokra, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy az elhunyt keresztény volt-e 

vagy sem. Kiszámíthatatlan volt, hogy mit mond vagy tesz.  
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Tizenkettedik fejezet 

 

A mennyország kis szemtanúja 
 

 

 

Csak Colton műtétje után négy hónappal, amikor újszülött unokaöcsénkhez 

igyekeztünk július negyedikéi kirándulásunk alkalmával, döbbentünk rá Sonjával, hogy 

valami különleges dolog történt a fiunkkal. A kórház óta is volt persze néhány sajátos 

megnyilvánulása szóban és tettben. Amikor ragaszkodott hozzá, hogy fizessünk dr. 

O’Hollerannak, mert Jézus az orvost használta arra, hogy őt „meggyógyíttassa”. A 

kijelentése, hogy Jézus „azt mondta” neki, hogy jónak kell lennie, és a szenvedélyes, 

szinte vehemens jelenet a gyászszertartáson... De a családi élet pörgésében ezek a röpke 

jelenetek egyszerűen csak aranyosak voltak, leszámítva az imaházban történteket, ami 

kimondottan hátborzongató volt. 

De nem természetfeletti módon hátborzongató. Csak amikor Dél-Dakotába menet 

áthajtottunk North Platte-en, akkor világosodott meg a dolog. Amikor a kórház 

környékén jártunk, ugrattam egy kicsit Coltont. 

- Nézd csak, Colton, ha itt befordulunk, visszamehetünk a kórházba - jegyeztem meg.  

- Szeretnél visszamenni? 

Ez volt az a beszélgetés, amelyben Colton elmondta, hogy „felszállt a testéből”, 

angyalokkal beszélgetett, és Jézus ölében ült. Onnan tudtuk, hogy nem csak kitalálta az 

egészet, hogy el tudta mesélni, mit csináltunk a kórház másik részében: „Egy kis 

szobában voltál egyedül, és imádkoztál, a mami pedig egy másik szobában volt, 

imádkozott és telefonált.” 

Még Sonja sem látott abban a kis szobában, ahol összeomlottam, és kifakadtam Isten 
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ellen. 

És akkor, ott a kocsiban, vakációnk kezdetén az elmúlt hónapok eseményei úgy 

kattantak a helyükre, mint a Rubik-kocka utolsó, gyors csavarintásai: Sonjával most 

döbbentünk rá, nem ez volt az első alkalom, hogy Colton közölte velünk: valami 

bámulatos dolog történt vele. Ez csak a legegyértelműbb eset volt. 

Mire Sioux Fallsba értünk, már túlságosan lefoglalt bennünket, hogy megismerjük 

tündéri kis unokaöcsénket, kitárgyaljuk a legfrissebb családi híreket, és felkeressük a 

vízesést, így nem maradt időnk megvitatni Colton különös kijelentését. De az elalvás 

előtti nyugodt pillanatokban képek sokasága villant át az agyamon, kivált azok a 

rettenetes pillanatok, amiket a kórházban abban a pici szobában töltöttem, és Isten ellen 

lázongtam. Azt hittem, egyedül vagyok, és a négy fal között engedek utat haragomnak 

és bánatomnak. Hogy erős maradjak Sonja számára. De a fiam azt mondta, hogy 

látott... 

Rövid kis vakációnk újabb katasztrófák nélkül telt el, és a vasárnapi prédikációra 

időben hazatértünk Imperialba. A következő héten Sonja és a barátnője, Sherri 

Schoenholz Colorado Springsbe készültek a Pike’s Peak-i modern egyházzenei 

fesztiválra. Engem otthon hagytak a gyerekekkel. 

Mint minden körültekintő családnak, aki olyan környéken lakik, ahol gyakoriak a 

tornádók, nekünk is van egy alagsor a földszintes házunk alatt, bár a miénk még csak 

félig készült el: egy kis iroda és egy fürdőszoba van benne, amiből egy nagy, 

sokoldalúan kihasználható, gyerektombolásra is alkalmas szobába lehetett jutni. Egyik 

este itt lent voltunk Coltonnal, akinek akcióhős-háborúja kellemes hátteret nyújtott a 

munkámhoz: a prédikációmat írtam éppen. 

A műtét idején Colton hároméves és tíz hónapos volt, de májusban ünnepeltük a 

születésnapját, és most már hivatalosan négyéves volt. Nagyfiú. Az a kis zsúr, amit ez 

alkalomból rendeztünk, igazán különleges volt, hiszen nemrég majdnem elvesztettük. 

Nem emlékszem, a hét melyik napján történt pontosan, hogy Coltonnal lent 

molyoltunk az alagsorban, de azt pontosan tudom, hogy este volt, és Cassie nem volt 

velünk, tehát biztosan valamelyik barátnőjénél aludt. Mivel Colton a közelemben 

játszott, eszembe jutott az Arby’s-nál folytatott beszélgetésünk Jézusról és az 

angyalokról. Szerettem volna alaposabban kifaggatni a fiamat, rá akartam venni, hogy 

beszéljen róla megint. A kisfiúk ebben a korban nem jönnek oda az emberhez 
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maguktól, hogy részletes beszámolókat tartsanak, de az egyenes kérdésekre általában 

válaszolnak, és többnyire egyenes választ adnak. Ha Colton valóban valami 

természetfelettivel találkozott, semmiképpen sem akartam rávezető kérdéseket feltenni. 

Amióta csak az eszét tudta, a hitünkre tanítottuk, de ha valóban látta Jézust és az 

angyalokat, akkor ő taníthatna engem, nem én őt! 

Házilag barkácsolt asztalomnál ültem, és a fiamat néztem, aki Pókemberével épp 

lecsapott egy rémes külsejű Star Wars lényre. 

- Figyelj, Colton - szólítottam meg. - Emlékszel, amikor a kocsiban voltunk, és 

arról meséltél, hogy Jézus ölében ültél? 

A fiam a földön térdelt, onnan nézett fel rám. - Igen. 

- Történt még más is? 

Bólintott, a szeme felragyogott. - Tudtad, hogy Jézusnak van egy unokatestvére? Ő 

mesélte, hogy az unokatestvére keresztelte meg. 

- Úgy van - válaszoltam. - A Biblia szerint Jézus unokatestvérét Jánosnak hívják. 

De közben megróttam magam: Ne szolgálj felvilágosítással, csak hagyd, hadd 

beszéljen...

- Nem emlékszem a nevére - karattyolta Colton boldogan. - Csak arra, hogy nagyon 

kedves volt. 

Keresztelő János „ kedves ”?!

Miközben a kijelentés horderejével birkóztam, Colton észrevett a játékai között egy 

műanyag lovat, és feltartotta, hogy nézzem meg. - Apu, tudtad, hogy Jézusnak van 

lova? 

- Lova? 

- Igen. Szivárványlova. Megsimogathattam. Nagyon sok szín van ott. 

Sok szín? Mi a csudáról beszélt? 

- Hol van sok szín, Colton? 

- A mennyben, apu. Ott van a sok szivárványszín. 

Ettől aztán meglódult körülöttem a világ. Rájöttem, hogy addig a pillanatig 

valahogy arra számítottam, hogy Coltonnak talán valamiféle látomásban volt része. 

Talán Jézus és az angyalok megjelentek neki a kórházban. Sokszor hallottam hasonló 

jelenségről, amikor valaki olyan közel kerül a halálhoz, mint Colton. Most kezdett 

előttem derengeni, hogy a fiam nem csak azt mondja, hogy elhagyta a testét, de azt is, 
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hogy elhagyta a kórházat!

- A mennyben voltál? - sikerült kinyögnöm. 

- Persze, apu - mondta, mintha ez magától értetődő volna. 

Szünetet kellett tartanom. Felálltam, és felrohantam a lépcsőn. Felvettem a kagylót, 

és Sonja mobiljának a számát tárcsáztam. Amikor felvette, a háttérből zenét és 

éneklést hallottam. - Tudod, mit mondott éppen most a fiad? 

- Mit? - ordította túl a zenét. 

- Hogy találkozott Keresztelő Jánossal! 

- Micsoda?!

Összefoglaltam a többit is, és hallottam a hangjából kicsendülő elképedést. 

Részletekért ostromolt, de a konferenciateremben túl nagy volt a hangzavar. Végül 

kénytelenek voltunk feladni. - Hívj holnap vacsora után, rendben? - kérte Sonja. 

- Szeretnék mindent hallani! 

 Letettem a kagylót, és elgondolkodva a konyhapultnak dőltem. Lassan kezdtem 

megbarátkozni azzal a lehetőséggel, hogy mindez valóság. A fiunk meghalt volna, és 

visszatért? A kórházi személyzet semmi ilyesmire nem utalt. De ahhoz kétség sem fért, 

hogy Coltonnal történt valami. Azzal hitelesítette, hogy olyasmiket mesélt el, amiket 

máshogy nem tudhatott. Lassan kezdtem ráébredni, hogy talán ajándékot kaptunk, és 

most az a dolgunk, hogy lassan, óvatosan kicsomagoljuk, és megnézzük, mi van benne. 

Az alagsorban Colton még mindig a földön térdelt, és földönkívüliekre lövöldözött. 

Leültem mellé. 

- Figyelj csak, Colton, kérdezhetek még valamit Jézusról? - kérdeztem. 

Bólintott, de nem nézett fel a kis csapatnyi X-Men elleni elsöprő támadásból. 

- Milyen volt Jézus? 

Colton egyszeriben letette a játékait, és felpillantott rám. - Jelölések vannak rajta. 

- Tessék? 

- Jelölések, apu... Jézusnak jelölései vannak. És barna a haja, az arcán pedig szőr 

van - mondta, és végighúzta kis kezét az állán. Gondolom, még nem ismerte a szakáll 

szót. - És a szeme... Jaj, apu, a szeme olyan szép! 

Amikor ezt mondta, a tekintete álmodozó, réveteg lett, mintha egy különösen kedves 

emléket idézne fel. 

- És a ruhája? 

 67



Colton visszatért a földre, és rám mosolygott. - Pirosaslila volt. - Amikor kimondta, 

Colton a bal vállára tette a kezét, és végigsimította a testét a jobb csípőjéig, majd 

megismételte a mozdulatot. - A ruhája fehér volt, de ettől eddig pirosaslila. 

Megint néhány ismeretlen szó: bíbor és vállszalag,

- Jézus az egyetlen a mennyben, akin ilyen ruha van, apu. Tudtad? 

A Szentírásban a bíbor a királyok színe. Márk evangéliumának egy sora jutott az 

eszembe: „Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a 

földön.”1

- És volt valami arany dolog a fején... - csipogta Colton lelkesen. Két kezével kört 

formázott a feje körül. 

- Mint egy korona? 

- Igen, korona, és a közepén volt egy... gyémánt, és rózsaszín volt. És jelölései 

voltak, apu. 

Forgott velem a világ. És én még azt hittem, hogy óvatosan irányítom a 

gyermekemmel a beszélgetést, erre ő magához ragadta a kezdeményezést, és már maga 

mögött is hagyott! A Szentírás képei suhantak át a fejemen. Krisztus színeváltozása, 

amikor megjelenik a tanítványoknak. Jézus feltűnése Dániel könyvében. A Királyok 

Királyának visszatérése a Jelenések könyvében. Elképedtem, hogy a fiam emberként 

írja le Jézust, de aztán meglepett, hogy elképedek, hiszen hitünk egyik alaptétele, hogy 

az embert Isten a saját képmására teremtette, és Jézus emberi alakban szállt le a földre, 

illetve úgy is tért vissza a mennybe. 

Kívülről tudtam az összes bibliai történetet, amiket az évek során felolvastunk 

Coltonnak; többségük abból a sorozatból származott, ami gyerekkoromban nekem is 

megvolt. Ismertem gyülekezetünk vasárnapi iskolájának tananyagát, és azt is tudtam, 

hogy az óvodás korúaknak mennyire leegyszerűsítik a történeteket: Jézus szeret téged. 

Légy kedves másokhoz. Isten jó. Már az hatalmas eredmény volt, ha sikerült vasárnap 

délelőttönként egy három-négy szavas fogalmat megértetni egy óvodással. 

Most viszont itt térdelt velem szemben a fiam, és meggyőződéssel teli 

gyerekhangján olyasmiket mesélt, amik nemcsak önmagukban voltak meglepőek, de 

egy az egyben megegyeztek a Szentírás szavaival, egészen a Jelenések könyvében leírt 

szivárványszínekig,2 ami igazán nem óvodásoknak szánt anyag. És Colton csacsogás 

közben gyakran feltette nekem, lelkipásztor apjának a kérdést: „tudtad, hogy...?” 
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Én tudtam, de És erre én gondolatban így válaszoltam: te honnan tudod?

Csendben üldögéltem egy kicsit, míg Colton folytatta a bombázást. Próbáltam 

kifundálni, hogyan kérdezzek tovább - a következő két évben ez a dilemma megszokott 

dologgá vált az életünkben. Végiggondoltam, mit mondott eddig... Keresztelő János, 

Jézus és a ruhája, a szivárvány, Jézus lova. Ezzel végeztünk. De mi a helyzet a 

jelölésekkel? Mit értett Colton az alatt, hogy Jézuson jelölések vannak? 

Mik a jelölések egy kisgyermek szemében? 

Hirtelen rájöttem. - Azt mondtad, Colton, hogy Jézuson jelölések voltak. A kijelölő 

filcekre gondolsz, amikkel rajzolni szoktál? 

Colton bólintott. - Igen, mint a színek. Színek voltak rajta. 

- Olyanok, mint amikor egy oldalt kiszínezel? 

- Aha. 

- És milyen színűek voltak Jézus jelölései? 

- Pirosak, apu. Jézuson piros jelölések voltak. 

A könnyektől elszorult a torkom, mert hirtelen megértettem, mit akar ezzel mondani. 

- Hol vannak Jézuson jelölések, Colton? - kérdeztem halkan, óvatosan. 

Habozás nélkül állt fel. Tenyérrel felfelé kinyújtotta a jobb kezét, és a bal kezével a 

tenyere közepére mutatott. Aztán feltartotta a bal tenyerét, és jobbal a közepére bökött. 

Végül lehajolt, és a két lábfejére mutatott. 

- Itt meg itt, apu - magyarázta. 

Felszisszentem. Tényleg látta. Látnia kellett.

Tudjuk, hogy Jézus testébe hova verték be a szögeket, amikor keresztre feszítették, 

de bölcsődés- vagy óvodáskorú gyerekekkel nem szoktunk ezekről a borzalmas 

dolgokról beszélgetni. És nem tartom valószínűnek, hogy a fiam valaha is látott 

feszületet. A katolikus gyerekek ezzel a látvánnyal nőnek fel, de a protestáns gyerekek, 

kivált a kicsik, csak egy általános fogalmat ismernek: „Jézus meghalt a kereszten”. 

Megdöbbentett az is, hogy Colton milyen gyorsan válaszolt a kérdéseimre. Egy 

szemtanú biztos meggyőződésével beszélt, nem olyan körültekintéssel, mint aki a 

vasárnapi iskolában hallott vagy egy könyvben olvasott „helyes” válaszokat igyekszik 

felidézni. 

- Felmegyek, iszom egy kis vizet, Colton - jegyeztem meg, de valójában képtelen 

voltam tovább folytatni ezt a beszélgetést. Hogy ő befejezte-e a beszélgetésünket vagy 
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sem, nem tudom, de én telítődtem. Épp elég lesz megemészteni az eddig hallottakat. 

- Rendben, apu - mondta Colton, és visszatért a játékaihoz. 

A konyhában a pultnak dőlve tűnődve kortyolgattam a vizet. Honnan tudhatja a 

kisfiam mindezt?

Tudtam, hogy nem csak kitalálta. Egészen biztos voltam abban, hogy sem Sonja, sem 

én nem meséltünk neki arról, hogy Jézus milyen ruhában járt, arról még kevésbé, hogy 

mit visel a mennyben. Talán azokból a bibliai történetekről szóló könyvekből vette, 

amiket felolvastunk a gyerekeknek? Colton hitbéli tudásának nagy része egyelőre 

ezekből a könyvekből származott, nem a vasárnapi iskola tananyagából. Viszont a 

bibliai mesekönyvek történetei elbeszélő jellegűek voltak, és egyenként mindössze pár 

száz szavasak. A részletekre nemigen terjedtek ki, így például nem írták le, hogy Jézus 

fehéret viselt, bár a Szentírásban ez benne van. És egyetlenegyben sem említették, 

hogy milyen lehet a mennyország. 

Ittam még egy kortyot, és az unokatestvéren meg a „jelölések’’ problémáján törtem a 

fejem. Ezt biztosan nem tőlünk hallotta. De Colton még azokhoz a részletekhez is 

ragaszkodott, amiket először nem értettem, mint például a „jelölések”. És volt még 

valami, ami nem hagyott nyugodni ezekkel kapcsolatban. Amikor megkérdeztem 

Coltont, hogy nézett ki Jézus, ez volt az első, amivel előállt. Nem a bíbor vállszalaggal, 

a koronával vagy akár Jézus szemével, ami annyira elbűvölte. Rögtön, elsőre azt 

mondta, hogy Jézuson „jelölések vannak”. 

Hallottam egyszer egy vallásos találós kérdést, ami így szólt: Mi az egyetlen dolog, 

ami a mennyekben is épp ugyanolyan, mint a földön? 

A válasz pedig ez: a Jézus kezén és lábán lévő sebek. 

Talán ez igaz is.  
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Tizenharmadik fejezet 

 

Fények és szárnyak 
 

 

 

Sonja szombaton délelőtt érkezett meg Colorado Springsből, és a nappaliban két pohár 

Pepsi mellett elmeséltem neki mindazt, amit Coltontól hallottam. 

- Hogyhogy nem vettük ezt észre előbb? - kérdeztem. 

- Nem tudom - felelte. - Hirtelen annyi új dologról számol be. 

Mindketten tanítók voltunk, Sonja a szó szoros értelmében, én lelkészi szempontból. 

Megegyeztünk, hogy az lesz a legjobb, ha nyitott kérdéseket teszünk fel, ha a helyzet 

úgy hozza, és nem segítjük ki, ahogy én óvatlanul tettem, amikor a „korona” szót 

javasoltam Coltonnak, amikor a Jézus fején lévő „arany dolgot” említette. A jövőben 

tehát nagyon gondosan ehhez tartottuk magunkat, és Colton nem is ismerte a 

„vállszalag” szót tízéves koráig. 

Pár nappal a jelölésekről folytatott beszélgetésünk után a konyhaasztalnál ültem, a 

prédikációmra készültem, Colton pedig a közelemben játszott. Felpillantottam a 

könyveimből, és a fiamat néztem, aki műanyag kardokkal volt felfegyverkezve, és 

éppen egy törülközőt kötött a nyakába, hiszen minden szuperhősnek szüksége van 

köpönyegre. 

Tudtam, hogy megint a mennyországról szeretném kérdezgetni, és a lehetséges 

kérdéseket forgattam a fejemben. Ilyen beszélgetést, mint amire most készültem, még 

sosem folytattam Coltonnal, így egy kicsit ideges voltam, hogyan kezdjem. Sőt 

valójában ilyen beszélgetést sosem folytattam még senkivel.

Mivel el akartam csípni, mielőtt csatába száll, magamra vontam a figyelmét, és 
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intettem, hogy üljön oda mellém. Odaszaladt, és felmászott a konyhaasztal végében 

álló székre. - Igen? 

- Emlékszel, amikor azt mesélted nekem, hogy néz ki Jézus? És amikor a lóról 

meséltél? 

Bólintott. A szemét érdeklődve tágra nyitotta, és őszintén, komolyan nézett fel rám. 

- A mennyországban voltál? 

Megint bólintott. 

Rájöttem, hogy kezdem elfogadni, hogy igen, Colton talán valóban fent járt a 

mennyben. Úgy éreztem, mintha a családunk egy ajándékot kapott volna, amiről a 

múltkor lehámoztam a dobozt borító csomagolópapírt, hogy megismerjem az alakját. 

Most viszont már kíváncsi voltam, mi minden van a dobozban. 

- Mit csináltál a mennyországban? - kérdeztem. 

- Házi feladatot. 

Házi feladatot? Igazán nem erre számítottam. Karéneklésre esetleg, na de házi 

feladatra?  

- Hogy érted ezt? 

Colton elmosolyodott. - Jézus volt a tanítóm. 

- Mint az iskolában? 

Colton bólintott. - Jézus feladatokat adott, amiket meg kellett csinálnom, és ez volt a 

legjobb a mennyekben. Sok gyerek volt ott, apu. 

Ezzel a kijelentéssel olyan időszak kezdődött, amellyel kapcsolatban utólag nagyon 

bánom, hogy nem írtunk le mindent szóról szóra. Ebben a beszélgetésben, valamint a 

rákövetkező több mint egy év alatt Colton sok gyereket meg tudott nevezni, akik vele 

voltak a mennyben. Most már azonban nem emlékszik a nevükre, ahogy Sonja és én 

sem. 

Ez volt az első alkalom, hogy Colton másokat is említett a mennyben, mármint 

Keresztelő Jánoson és más bibliai alakokon kívül, de el kell ismernem, hogy rá is 

inkább, hogy is mondjam, „szereplőként” gondoltam, és nem olyan hétköznapi 

emberként, mint mi vagyunk. Ostobán hangzik, tudom, mivel mi, keresztények folyton 

azt mondjuk, hogy ha majd meghalunk, felmegyünk a mennybe. Miért ne számítottam 

volna arra, hogy Colton is hétköznapi embereket lát majd ott? 

De csak egy dolog jutott az eszembe: - Na és milyenek voltak a gyerekek? Hogy 
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néznek ki az emberek a mennyben? 

- Mindenkinek szárnya van - felelte Colton. 

Szárnya?

- Neked is volt? - kérdeztem. 

- Igen, de az enyém nem volt nagy - felelte egy kicsit rosszkedvűen. 

- Értem... És átsétáltatok egyik helyről a másikra, vagy repültetek? 

- Repültünk. Vagyis mindenki repült, kivéve Jézust. Ő volt az egyetlen a mennyben, 

akinek nem voltak szárnyai. Jézus csak le-fel ment, mint egy lift. 

Az Apostolok Cselekedetei jutott az eszembe, amely leírja a mennybemenetelt, 

amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ők lesznek a tanúi, és a világon 

mindenkinek elmondják majd, amit róla tudnak. Ezután a Szentírás szerint Jézus a 

„szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása 

közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és 

ezt mondta: »Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki 

felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.« 

Jézus felment. És lejön majd. Szárnyak nélkül. Egy gyerek számára olybá tűnhet, 

mintha lifttel tenné. 

Colton szakította félbe a gondolataimat. 

- Mindenki egy kicsit angyalnak látszik a mennyben, apu. 

- Hogy érted ezt? 

- Az embereknek fény van a fejük fölött. 

Az emlékezetemben kutattam, mit tudok az angyalokról és a fényről. A Bibliában, 

amikor angyalok jelennek meg, néha szemkápráztatóan, sőt vakítóan ragyognak. 

Amikor Jézus temetése után a harmadik napon Mária Magdolna és a többi asszony 

elmentek Jézus sírjához, az evangélium szerint egy angyal várta őket, aki 

elhengerítette a követ a sír elől, és ráült. „Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és 

ruhája fehér, mint a hó.”2

Felidéztem magamban, hogy az Apostolok Cselekedeteiben említik Istvánt, az egyik 

tanítványt. Eretnekséggel vádolták meg egy zsidó bíróság előtt, és hirtelen azt látták, 

hogy „az arca olyan, mint egy angyalé”.3 Nem sokkal később Istvánt halálra kövezték. 

János apostol a Jelenések könyvében azt írta: „És láttam, hogy egy másik erős angyal 

leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap.”1
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Nem emlékeztem, hogy az angyaloknak kifejezetten fény, vagy ahogy sokan nevezik, 

glória lett volna a fejük felett, de abban biztos voltam, hogy Colton a mesekönyvekből 

és a Szentírásból nem vehette az ötletet. Nem is ismerte a glória szót. És nem hiszem, 

hogy valaha látott volna ilyet, mivel az esti meseként olvasott bibliai történeteket és a 

vasárnapi iskolánk anyagát összehangoljuk a Szentírással. 

Mégis, amit mondott, más okból keltette fel az érdeklődésemet: az egyik barátunk, 

egy coloradói gyülekezet lelkipásztorának a felesége egyszer elmesélte, mit mondott 

Hannah lányuk hároméves korában. Egy vasárnap, amikor a reggeli istentisztelet véget 

ért, Hannah megrángatta az anyja szoknyáját, és ezt kérdezte: „Mami! Miért van a 

templomban néhány embernek fény a feje fölött, másoknak meg miért nincs?” 

Emlékszem, akkor két dolog járt az eszemben: először is, én biztosan letérdeltem 

volna, és megkérdeztem volna Hannah-t: - Nekem is van fény a fejem felett? Kérlek, 

mondd, hogy igen! 

Az is érdekelt volna, vajon mit láthatott Hannah, és hogy azért látta-e, mert a 

fiamhoz hasonló gyermeki hit hatotta át. 

Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust, ki a legnagyobb a mennyek országában, 

Jézus kiválasztott egy kisfiút a tömegből, és példaként közéjük állította: „Bizony, 

mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, 

nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a 

kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.”5

Aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek...

Mi a gyermeki alázat? Nem az intelligencia hiánya, hanem a ravaszságé. A hátsó 

szándék hiánya. Egy értékes, röpke időszak, mielőtt elég büszkeségre vagy pozícióra 

teszünk szert, mielőtt még fontossá válna számunkra, mit gondolnak mások rólunk. 

Ugyanaz az elfogulatlan becsületesség szükséges ahhoz, hogy bemenjünk a mennyek 

országába, mint amivel egy hároméves gyerek ugrál boldogan egy esővizes 

pocsolyában, birkózik nevetve a fűben egy kiskutyával, vagy hangosan odarikkant, 

hogy kilóg valami az orrunkból. A tudatlanság ellentéte ez, az intellektuális őszinteség, 

amivel hajlandóak vagyunk elfogadni a valóságot, és mindent a nevén nevezni akkor 

is, ha ez nehéz. 

Mindez egy pillanat alatt suhant át az agyamon, de az arcom kifejezéstelen maradt.  

- Szóval fény? - Csak ennyit mondtam. 
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- Igen, és ettől eddig sárga van rajtuk - mondta, és a kezével ismét a vállszalagot 

jelezte bal válláról jobb csípőjéig. - És fehér ettől eddig - tette két kezét a vállára, majd 

előrehajolt, és megérintette a lábfejét. 

A „férfira” gondoltam, aki Dániel prófétának megjelent: „Az első hónap 

huszonnegyedikén a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem, és 

láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan 

volt, mint a drágakő, arca fénylett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és 

lábai csillogtak, mint a fénylő réz.”6

Colton most ismét a vállszalagot mutatta a kezével, és elmagyarázta, hogy a 

mennyben az emberek más színeket viselnek, mint az angyalok. 

Addigra lassan már képtelen voltam új információt befogadni, de egy dolgot még 

tudnom kellett. Ha Colton valóban a mennyben járt, és valóban látta mindezt - Jézust, a 

lovát, az angyalokat, a többi gyereket -, és elég ideig volt odafent (vajon valóban „fent” 

van?), hogy házi feladatot csináljon, akkor vajon mennyi időre hagyhatta el a testét? 

Ránéztem: még mindig a konyhaszéken térdelt, nyakában a törülközőköpönyeggel.  

- Azt mondtad, Colton, hogy fent jártál a mennyországban, és ennyi mindent... szóval 

sok dolgot csináltál. Mennyi ideig voltál ott? 

A kisfiam egyenesen a szemembe nézett, és egy pillanatig sem habozott. - Három 

percig - felelte, aztán leugrott a székről, és ugrándozva elszaladt játszani. 
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Tizennegyedik fejezet 

 

Mennyei időszámítás 
 

 

 

Három percig?!

Mialatt Colton eposzba illő műanyagkard-csatába bonyolódott egy láthatatlan 

gonosztevővel, én a válaszán álmélkodtam. 

Az átélteket már hitelesítette azzal, hogy olyasmiket mondott, amiket más úton-

módon nem tudhatott. De a válaszát - „három percig” - most össze kellett hangolnom az 

eddig elhangzottakkal. Igaz, hogy nem volt még annyi idős, hogy pontosan érzékelje az 

időt, így talán a „három tényleges percet” nem úgy fogta fel, mint egy felnőtt. Biztosra 

vettem, hogy más szülőkhöz hasonlóan mi sem mutatunk jó példát, amikor megígérjük, 

hogy „még öt perc”, és befejezzük a telefonbeszélgetést vagy a csevegést a 

szomszéddal az udvaron, de aztán az öt percből rendszerint húsz lesz. 

Az is lehet, hogy a mennyben máshogy mérik az időt, mint itt, a földön. A Bibliában 

az áll, hogy „az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, 

mint egy nap”.1 Van, aki ezt szó szerint érti, és átváltja az időt, s ezek szerint két nap 

kétezer évnek felel meg. Én mindig is úgy éreztem, hogy Isten a mi időről alkotott 

fogalmainkon kívül cselekszik. A földi idő a Nap járásához igazodik, alapvetően az 

határozza meg az időegységek hosszát. De a Biblia azt mondja, hogy a mennyben nincs 

Nap, mert ott Isten a fény. Talán ott idő sincs. Legalábbis nem olyan értelemben, mint 

ahogy mi értjük. 

Ugyanakkor viszont Colton pontos „három perc” válasza olyan nyílt és gyakorlatias 

volt, mintha azt mondta volna, hogy gabonapelyhet reggelizett. Ami a mi 
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időviszonyainkat illeti, akár igaza is lehetett. A teste elhagyása és az oda való 

visszatérés nem vehetett sok időt igénybe. Kivált nem akkor, ha hozzávesszük, hogy 

minket nem értesítettek arról, hogy Colton a klinikai halál állapotában lett volna. Mi 

több, a kórházi zárójelentés világosan bizonyította, hogy bár a fiunk kilátásai rosszak 

voltak, a műtét sikeres volt: 

Kórházi zárójelentés 

A műtét ideje: 2003. március 5.

A műtét előtti diagnózis: Akut appendicitis 

A műtét utáni diagnózis: Perforált appendicitis és tályog 

Műtét: Appendektomia és a tályog leszívása 

A műtétet végző sebész: dr. Timothy O’Holleran 

A műtét lefolyása: A beteget hanyatt fekve a műtőasztalra helyeztük. Általános 

anesztéziában előkészítettük az alhasat, és steril kendővel lefedtük. Rézsútos 

bemetszést ejtettünk a jobb alsó kvadránsban, és végigvágtuk a peritoneális üreg 

összes rétegét. A betegnek perforált vakbele volt, ami tályogosnak bizonyult. A 

vakbelet kiemeltük az operációs területen. 

Colton nem halt meg.A gondolat villámként csapott belém: 

Hogy mehetett a mennybe, ha nem halt meg? 

Néhány napig rágódtam ezen. Talán egy hét telhetett el azóta, hogy Colton először 

mesélt nekünk az angyalokról, így nem akartam erőltetni ezt a mennyel kapcsolatos 

kérdést, de végül nem bírtam tovább, és megkerestem. Abban a hálószobában találtam, 

amit játékszobává alakítottam át: a földön térdelt, és legóból tornyot épített. 

Nekidőltem az ajtófélfának, és próbáltam magamra vonni a figyelmét. 

- Figyelj csak, Colton, van valami, amit nem értek. 

Felpillantott, és most tűnt csak fel, hogy az arca ismét kikerekedett, az orcája ismét 

gömbölyű és rózsás, mint a betegség előtt volt. - Mit? 

- Azt mondtad, felmentél a mennybe. Az embereknek meg kell halniuk, hogy 

feljussanak oda. 

Colton tekintete meg sem rezzent. - Na jó, hát akkor meghaltam. De csak egy kicsit. 

A szívverésem kihagyott egy pillanatra. Aki még nem hallotta, hogy a kisgyereke azt 

mondja, hogy meghalt, annak nem is ajánlom az élményt. De Colton nem halt meg! 

Tudtam, mi áll a kórházi zárójelentésben. Coltonnak egy pillanatra sem állt le a 
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légzése. Nem állt meg a szíve. 

Az ajtóban álldogáltam, és ezen az új érdekességen morfondíroztam, Colton pedig 

ismét a játékával foglalkozott. Azután eszembe jutott, hogy a Biblia sok olyan embert 

említ, akik látták a mennyet anélkül, hogy meghaltak volna. Pál apostol a 

korinthusiaknak írt második levelében egy olyan keresztényt említ, akit személyesen 

ismert, és akit felvittek a mennybe: „az az ember - hogy testben-e, vagy testen kívül-e, 

nem tudom, csak az Isten tudja elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan 

beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania”.2

És ott van persze János, aki részletesen leírta a mennyet a Jelenések könyvében. 

Jánost Patmosz szigetére száműzték, ahol egy angyal meglátogatta, és ráparancsolt, 

hogy írjon le egy sor próféciát a hét gyülekezetnek. János így ír: 

„Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, 

amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, beszél velem, és így szól: »Jöjj fel 

ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük.« Azonnal 

elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. 

Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány 

volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak.” ' 

Szivárvány... Hol is hallottam ezt mostanában? 

Ahogy ott álldogáltam, és végiggondoltam a Szentírás ide vonatkozó passzusait arról, 

hogyan lehet megtapasztalni halál nélkül a mennyet, rájöttem, hogy Colton azzal, hogy 

azt mondta, csak egy kicsit halt meg, megpróbálta lelkipásztor apja állításához igazítani 

azt, amit a saját tapasztalatai alapján tényként ismert. Mint amikor kimegyünk az 

utcára, és látjuk, hogy nedves az aszfalt, és arra a következtetésre jutunk, hogy biztos 

esett. 

Nekem ugyanis volt a fejemben egy csinos skatulya: „Az embereknek meg kell 

halniuk, hogy a mennybe mehessenek”, mire Colton, aki bízott bennem, így 

következtetett: „Biztos meghaltam, mert a mennyben voltam.” 

Hirtelen ismét megszólalt: - Emlékszel, apu, amikor a kórházban kiabáltam neked, 

miután felébredtem? 

Hogy is felejthettem volna el? A kiáltása volt a legszebb hang, amit valaha hallottam. 

- Hát hogyne emlékeznék - feleltem. 
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- Tudod, azért kiabáltam, mert Jézus odajött hozzám, és azt mondta, hogy vissza kell 

mennem, mert meghallgatta az imádat. Ezért kiabáltam neked. 

Hirtelen elgyöngültek a lábaim. Eszembe jutott, hogyan imádkoztam egyedül, 

hogyan szidalmaztam Istent, emlékeztem néma és kétségbeesett fohászaimra a 

váróteremben. Felidéztem, mennyire meg voltam rémülve, mennyit tépelődtem azon, 

hogy Colton kibírja-e a műtétet, életben marad-e, és viszontláthatom-e drága kis arcát. 

Életem leghosszabb, legsötétebb kilencven perce volt ez. 

És Jézus meghallgatta az imáimat? Személyesen? Azután, hogy Istennel ordítoztam, 

megróttam, megkérdőjeleztem a bölcsességét és a hűségét? 

Miért hallgatna meg Isten egy ilyen imát? És hogy érdemeltem ki a kegyelmét? 
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Tizenötödik fejezet 

 

Bűnvallás 
 

 

 

Július első hetei perzselték a földeket, és egy óriási melegház forróságával táplálták a 

kukoricatáblákat. Nap mint nap porcelánkék égbolt feszült Imperial fölé, a napsütésben 

szúnyogok zümmögtek, a csillagfényben tücskök ciripeltek. 

Július közepe táján átmentem a coloradói Greeley-be a kerületi egyházi 

konferenciára. Mintegy százötven lelkész, lelkészfeleség és a nebraskai, coloradói 

küldöttek gyűltek össze a Steve Wilson vezette imaházban, ugyanabban, ahol 

márciusban jártam, amikor Sonja Harrisék otthonában maradt, és Coltont ápolta, és 

amikor mind azt hittük, hogy gyomorfertőzése van. 

A római katolikusoknál a gyónás a szentségek része, a papnak mondják el bűneiket és 

gyöngeségeiket. A protestánsok is megvallják bűneiket, bár kicsit kevésbé 

szertartásosan, inkább bizalmasan, közbenjáró nélkül mondják el őket Istennek. Colton 

legutóbbi kijelentése miatt, miszerint őrjöngő imáim közvetlenül az Úrhoz szálltak, és 

ugyanilyen közvetlen módon válaszra is méltatták őket, úgy éreztem, van mit 

megvallanom. 

Bántott, hogy úgy kirohantam Isten ellen. Amíg én jogosnak vélt haragomban amiatt 

dühöngtem, hogy elveszi tőlem a gyermekemet, ugyan ki tartotta a karjában a fiamat? 

Ki szerette a gyermekemet, meg ha számomra láthatatlanul is? Lelkipásztorként úgy 

éreztem számot kell adnom a többiek előtt kishitűségemről. Ezért megkértem Phil 

Harrist, a kerületi szuperintendensünket, hogy a konferencia idején röviden szólhassak 

a többiekhez. 
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Megkaptam a beleegyezését, és amikor rám került a sor, felálltam lelkésztársaim 

előtt az imaházban, amelynek padsoraiban vasárnap reggelenként úgy ezer ember gyűlt 

össze. Miután röviden beszámoltam Colton állapotáról, megköszöntem az összegyűlt 

férfiaknak és nőknek, hogy a családunkért imádkoztak. Aztán belefogtam a 

bűnvallásba. 

- A többség tudja, hogy mielőtt Coltonnal ez történt, eltörtem a lábam, átestem egy 

vesekő-operáción, majd egy emlőműtéten. Olyan szörnyű évem volt, hogy sokan Jób 

lelkipásztorként kezdtek emlegetni. 

Jó szándékú nevetés hullámzott végig a gyülekezeten. 

- De egyik sem fájt annyira, mint végignézni, amin Colton ment keresztül, és nagyon 

dühös lettem Istenre - folytattam. - Férfi vagyok, és a férfiak tenni szoktak valamit. És 

én úgy éreztem, az egyetlen, amit tehetek, hogy ordítozom Istennel. 

Röviden elmeséltem, hogyan viselkedtem abban a kis kórházi szobában, hogyan 

keltem ki az Úr ellen, hogyan hibáztattam Colton állapotáért, hogyan siránkoztam 

amiatt, hogy így bánik egyik lelkipásztorával, mintha csak mentesülhetnék a bajoktól, 

mert az Ő munkáját végzem. 

- Ennyire feldúlt, elkeseredett és dühös voltam. És Isten mégis úgy döntött, 

meghallgatja az imámat - mondtam. - Ilyen zaklatott imával fordultam hozzá, és Isten 

mégis meghallotta a kérésemet, és segített. 

Mit tanultam mindebből? Ahogy lelkipásztortársaimnak is mondtam, az Úr ismét 

emlékeztetett, hogy valóságos emberként, őszintén fordulhatok hozzá. Azt tanultam, 

hogy nem kell szenteskedő, formális imával könyörögnöm hozzá, hogy a mennyben 

meghallgasson. - Nyugodtan elmondhatjuk Istennek, amit gondolunk - foglaltam össze. 

- Ő már úgyis tudja. 

És ami a legfontosabb, megtanultam, hogy kéréseink meghallgattatnak. 

Mindannyiunké. Gyerekkorom óta keresztényként éltem, fél életemben lelkipásztor 

voltam, ebben tehát már korábban is hittem. De most tudtam is. Hogy honnan? Onnan, 

hogy amikor a nővérek eltolták a sikoltozó fiamat, aki sírva arra kért: - Apu! Ne hagyd, 

hogy elvigyenek! -, amikor kikeltem magamból Isten ellen, mert nem mehettem oda a 

fiamhoz, nem ölelhettem át és nem vigasztalhattam meg - akkor Isten fia tartotta őt az 

ölében. 
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A hároméves Colton az óvodai fotón – 2002 októbere 

 

 

 
 

A Doc’s Dodgers, Todd és Sonja vegyes softball csapata 
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Todd, Sonja és Colton a denveri Pillangópavilonban – 2003. március 1. 

 

 
 

Colton Rosie-t, a tarantulát tartja a kezében, miközben nővére, Cassie figyeli 
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Fénykép az Imperial Republican című újságból: Colton és Todd  

egy héttel azután, hogy Coltont kiengedték a kórházból 

 

 
 

Colton negyedik születésnapja: valódi örömünnep! – 2003. május 19. 
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Colton, Todd, Sonja és Cassie a dél-dakotai Sioux Fallsban – 2003. július 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Colton második évét kezdi az óvodában             Todd és Colton 2003. november 

                       2003. szeptember 
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A hétéves Colton és a tizennyolc hónapos Colby kardozósat játszanak – 2006 tavasza 

 

 
 

Colton szuperhősjelmezben – 2007. október 
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Lawrence Barber, “Nagypapi” 29 évesen Ellen nagymamával,  

Bill bácsival és Todd édesanyjával, Kay-jel 1943-ban 

 

 
 

Lawrence Barber, “Nagypapi” 61 éves korában 

 87



 

 

 

 

 
 

A béke hercege – Akiane Kramarik festménye 
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Cassie, Todd, Colby, Sonja és Colton  

Todd cowboyos témájú negyvenedik születésnapján  

2008. augusztus 
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Tizenhatodik fejezet 

 

Nagypapi 
 

 

 

Egy perzselő augusztusi napon a négyéves Colton felugrott piros kisteherautónk 

anyósülésére, és kettesben átmentünk Benkelmanba. Árajánlatot kellett adnom egy 

megrendeléshez, és gondoltam, Coltont is magammal viszem. Az ipari méretű 

garázsajtó szerelése ugyan nem különösebben érdekelte, de szeretett a kis dízeles 

Chevymben furikázni, mert az Expeditionnel ellentétben, amelynek hátsó üléséről nem 

sokat látott, a Chevyben a biztonsági ülése magasabban volt, így remek volt a kilátás. 

Benkelman földművelő városka Imperialtól harmincnyolc mérföldre délre fekszik. 

1887-ben jegyezték be, de mára már kezd hanyatlásnak indulni. Mint sok más nebraskai 

vidéki közösségé, lakossága egyre csökken, ahogy a technika fejlődése felemészti a 

mezőgazdasági állásokat, és az emberek a nagyobb városokba költöznek munkát 

keresni. Elsuhantunk az ismerős műtrágyagyártó és burgonyafeldolgozó üzemek 

mellett, amelyek Imperial keleti szélén állnak, majd délre fordultunk Enders Lake felé. 

Bal kéz felől elhagytuk a cédrusfákkal tarkított városi golfpályát, majd ahogy 

ráhajtottunk a betonból készült gátra, jobbra kitárult előttünk a tó csillogó vize. Colton 

lenézett: egy motorcsónak éppen egy vízisízőt húzott tajtékos nyomdokvizén. Átértünk 

a gáton, legurultunk egy völgybe, majd felkanyarodtunk arra a kétsávos autóútra, ami 

egyenesen délnek tartott. Körülöttünk megművelt földek, amerre a szem ellátott, 

kétméteres, élénkzöld kukoricaszárak rajzolódtak az égre, az aszfaltos út úgy vágott át 

köztük, mint egy késpenge. 

- Apu, ugye, volt egy nagypapád, akit Nagypapinak hívtak? - szólalt meg hirtelen 
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Colton. 

- Hát persze - feleltem. 

- Az anyukád apukája volt, vagy az apukád apukája? 

- Nagypapi az édesanyám apukája volt. Csak pár évvel voltam idősebb nálad, amikor 

elhunyt. 

- Nagyon kedves ember - mosolyodott el Colton. 

Majdnem lehajtottam az útról a kukoricásba. Kész őrület, amikor az ember fia jelen 

időben beszél valakiről, aki negyed századdal előbb meghalt, mint hogy ő akár 

megszületett. De azért igyekeztem pléhpofát vágni. - Szóval találkoztál Nagypapival? - 

tudakoltam. 

- Bizony. Ott voltam nála a mennyben. Ugye, nagyon szeretted, apu? 

- Nagyon. - Csak ennyit tudtam kinyögni. Forgott velem a világ. Colton egy merőben 

új témát vetett fel: azokkal, akiket elvesztettünk, a mennyben újból találkozunk. 

Tudom, bolondságnak hangzik, de Jézus, az angyalok és a szivárványló mellett meg 

sem fordult a fejemben, hogy megkérdezzem tőle, találkozott-e valakivel, akit ismerek. 

De miért is kérdeztem volna? Colton születése óta nem halt meg egyetlen rokonunk 

vagy barátunk sem, akkor hát kivel találkozhatott volna odafent, akit ismer? 

És most ez! Csak úgy kavarogtak a fejemben a gondolatok, miközben úgy tíz 

mérföldet tehettem meg Benkelman felé. A kukoricaföldeket itt már takaros 

négyszögek törték meg, amelyeken bronzbarna tarló maradt a learatott búza után. 

Nem akartam hasonló hibát elkövetni, mint akkor, amikor ötleteket adtam neki, 

például, hogy mindenkinek meg kell halnia, mielőtt felmehet a mennybe. Nem 

akartam, hogy visszamondja, amit a szájába adok, csak hogy a kedvemben járjon. Az 

igazságot szerettem volna tudni. 

Balra, az úttól negyed mérföldre, mintha egyenesen a kukoricatáblából állna ki, egy 

fehér templomtorony látszott: a Szent Pál lutheránus templom, amit 1918-ban építettek. 

Kíváncsi lettem volna, hogy a hosszú múltra visszatekintő szent épületbe járó hívek mit 

gondolnának mindarról, amit a kisfiam mesél. 

Végül áthajtottunk Dundy megyébe. Összeszedtem magam lelkileg, és felkészültem, 

hogy újabb nyitott kérdéseket tegyek fel. - Figyelj csak, Colton - kezdtem. 

Elfordult az ablaktól: addig egy fácánt figyelt, ami a kukoricasorok között lépést 

tartott velünk. - Igen? 
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- Hogy nézett ki Nagypapi? 

Szélesen elvigyorodott. - Jaj, apu, Nagypapinak iszonyú nagy szárnyai vannak! 

Megint jelen időben. Nagyon bizarr volt. 

De Colton csak folytatta: - Az én szárnyaim igazán kicsik voltak, de Nagypapié 

nagyon nagyok! 

- És milyen volt a ruhája? 

- Fehér, itt meg kék - mondta, és a kezével megint a vállszalagot mutatta. 

Megkerültem a teherautóval egy létrát, amit valaki az úton hagyott, aztán 

visszakormányoztam a kocsit a sávomba. - És Nagypapival voltál a mennyben? 

Colton bólintott, és a szeme felragyogott. 

- Kiskoromban sokat játszottam Nagypapival - jegyeztem meg. 

Nem mondtam el Coltonnak, miért voltam olyan sokat Nagypapival és Ellen 

nagymamával a kansasi Ulyssesben lévő farmjukon. A szomorú igazság az volt, hogy 

az apám, aki vegyész volt a Kerr-McGee Petróleumnál, bipoláris személyiségzavarban 

szenvedett. Néha, amikor nagyon rosszra fordult az állapota, az anyám, Kay, aki 

általános iskolai tanítónő volt, kénytelen volt apámat kórházba vinni. Ilyenkor 

Nagypapiékhoz küldött, hogy ne kelljen szembesülnöm ezzel. Nem tudtam, hogy 

„elpaterolnak” otthonról, csak azt, hogy imádtam a farmon bóklászni, tyúkokat 

kergetni, nyulakra vadászni. 

- Sok időt töltöttem Nagypapiéknál a vidéki farmjukon - mondtam Coltonnak. 

- Felülhettem mellé a kombájnra meg a traktorra. Volt egy kutyája, és együtt eljártunk 

nyulakra vadászni. 

- Tudom - bólintott Colton. - Nagypapi mesélte. 

Erre nemigen tudtam, mit válaszoljak, ezért csak ennyit feleltem: - A kutyát Charlie 

Brownnak hívták, és az egyik szeme kék volt, a másik meg barna. 

- Szuper! - kiáltott fel Colton. - Veszünk egy ilyen kutyát? 

- Meglátjuk - kuncogtam. 

A nagyapám, Lawrence Barber farmer volt. Ismert mindenkit, és mindenki jó 

barátságban volt vele is. Már pirkadat előtt talpon volt, hogy nyitásra odaérjen a helyi 

fánkboltba, és ott egy kicsit pletykálgasson. Nagydarab fickó volt; kiváló futballhátvéd. 

A felesége, Ellen nagymamám (ugyanaz, aki pénzt küldött, hogy segítsen kifizetni 

Colton kórházi számláit) mindig azt mondogatta, hogy Lawrence Barbert csak négy-öt 
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szerelő játékos tudta földre vinni. 

Nagypapi ritkán ment csak templomba. Ahogy az sok férfira jellemző, a spirituális 

kérdéseket nem nagyon osztotta meg mással. Hatéves lehettem, amikor késő éjszaka 

hazafelé menet lehajtott az útról. Crown Victoriája egy villanypóznának ütközött, amit 

félbetört. A letört darab rázuhant a kocsira, és beszakította a tetejét, de a lendület 

továbbvitte a kocsit, ami fél mérfölddel arrébb, egy mezőn állt meg. A baleset 

áramszünetet okozott egy takarmánygyár tó telepen, és egy munkás elindult, hogy 

körülnézzen, mi történt. Nagypapi még élt az ütközés után, mert a mentősök az 

anyósülésen elnyúlva találtak rá, az ajtókilincs felé kapaszkodott, hogy kimeneküljön a 

kocsiból. De mire a mentő beért vele a kórházba, az orvosok szerint már halott volt. 

Csak hatvanegy éves volt. 

Emlékszem, az anyám nagyon ki volt borulva a temetésén, de meg utána is sokáig 

gyászolta. Az évek során sokszor találtam rá úgy, hogy imádkozott, és az arcán 

csorogtak a könnyek. Amikor megkérdeztem, mi a baj, azt felelte: - Attól félek, hogy 

Nagypapi nem jutott be a mennybe. 

Csak jóval később, 2006-ban tudtuk meg Connie nagynénémtől, hogy Nagypapi egy 

különleges istentiszteleten vett részt két nappal a halála előtt, s ez választ adhat túlvilági 

sorsával kapcsolatban is. 

1975. július 13-án, a kansasi Johnsonban történt. Anyámnak és Connie nénémnek 

volt egy Hubert Caldwell nevű bácsikája. Nagyon kedveltem Hubert bácsit. Egyszerű 

vidéki prédikátor volt, aki imádott beszélni, és könnyű volt vele szót érteni. (Ezen kívül 

azért is szerettem különösen, mert alacsony volt, még nálam is alacsonyabb. Olyan 

ritkán fordul elő, hogy alkalmam lenne bárkire is „lenézni”, hogy már a lehetőség is 

kiváltságnak tűnik.) 

Hubert bácsi meghívta Nagypapit, Connie nénit és másokat egy úgynevezett 

„ébredési” istentiszteletre, amit kis vidéki templomában tartott. Hubert bácsi azzal a 

kérdéssel zárta a prédikációját, hogy megkérdezte, van-e valaki, aki át akarja adni az 

életét Krisztusnak. Látta, amint Nagypapi felemeli a kezét. Az esetről azonban 

valamiért sosem számoltak be anyámnak, aki később huszonnyolc éven át kis 

megszakításokkal egyfolytában aggódott nagyapám túlvilági sorsa miatt. 

Miután hazaértünk Benkelmanból, felhívtam anyámat, és elmeséltem, mit mondott 

Colton. Ez egy pénteki napon történt. Anyám másnap reggel már be is gördült a 
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felhajtónkra; Ulyssesből egyenesen hozzánk rohant, hogy hallja, mit mond az unokája 

az édesapjáról. Leesett az állunk, milyen hamar odaért. 

- A mindenit, tökön-paszulyon át jöhetett! - kiáltott fel Sonja. 

Aznap este a vacsoraasztal mellett Sonjával csak ittuk Colton szavait, ahogy a 

nagymamájának Jézus szivárványlováról és arról mesélt, amikor Nagypapival volt. 

Anyámat az lepte meg a legjobban, hogy Colton története szerint Nagypapi ráismert a 

dédunokájára annak ellenére, hogy Colton évtizedekkel az ő halála után született. 

Anyám ennek kapcsán eltűnődött, vajon azok, akik előttünk mennek el, tudják-e, mi 

történik a földön. Vagy a mennyben valamiféle következő életbeli tudás, ami a földön 

nem áll rendelkezésünkre, segít ráismerni szeretteinkre - még azokra is, akiket a földön 

nem ismertünk? 

Aztán anyám különös kérdést tett fel Coltonnak: - Mondott Jézus valamit arról, hogy 

édesapád lelkész lett? 

És amikor magamban éppen arra gondoltam, hogy ugyan hogy kerül a hivatásom „az 

asztalra”, Colton meglepett lelkes bólogatásával: - De mennyire! - mondta. - Jézus azt 

mondta, hogy elment apuhoz, és azt mondta neki, hogy szeretné, ha apu lelkész lenne, 

és apu beleegyezett, és Jézus nagyon boldog volt. 

Majdnem leestem a székemről. Pontosan így történt, és élénken emlékeztem arra a 

bizonyos estére is. Tizenhárom évesen a John Brown Egyetem arkansasi Siloam 

Springs-i nyári ifjúsági táborában voltam, és az egyik esti gyűlésünkön Orville Butcher 

lelkész úr beszédet intézett hozzánk, aminek a veleje az volt, hogy egyeseket Isten a 

szolgálatára hív, és rájuk bízza, hogy szerte a világon az Ő munkáját végezzék. 

Butcher lelkipásztor alacsony, kopasz, élénk ember volt, energikus és lebilincselő, 

cseppet sem olyan unalmas és száraz, mint amilyennek a gyerekek néha az idősebb 

lelkészeket képzelik. Aznap este mintegy százötven tinédzsert állított válaszút elé:  

- Vannak köztetek olyanok itt ma este, akikből Isten lelkipásztort és misszionáriust 

farag majd. 

Életemnek az a pillanata olyan élesen, tisztán és határozottan vésődött az 

emlékezetembe, mint például a diplomaosztás vagy az első gyermek születésének a 

perce. Emlékszem, hogy körülöttem eltűnt a gyerekek tömege, elhalkult a lelkész úr 

hangja, a szívem körül szorítást éreztem, egy szinte suttogásként hallatszó hangot: 

Rólad van szó, Todd. Szeretném, ha ezt választanád.
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Egy percig sem kételkedtem, hogy Istent hallottam. El is határoztam, hogy 

engedelmeskedem. Amikor újra tisztán hallottam a lelkész úr hangját, éppen arról 

beszélt, hogy ha ma este bármelyikünk üzenetet kap Istentől, és elhatározza, hogy 

lelkipásztorként őt fogja szolgálni, akkor amint hazaérünk, szóljunk róla valakinek, 

hogy legalább egyvalaki tudjon róla. így aztán, amint hazaértem a táborból, bementem 

a konyhába, és így szóltam: - Anya, ha felnövök, lelkipásztor leszek. 

Azóta anyámmal gyakran felidézzük azt a beszélgetést. De Coltonnak sosem 

beszéltünk róla. 
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Tizenhetedik fejezet 

 

Két nővér 
 

 

 

Ahogy a nyár zöldellő napjait felváltotta a tüzes színű ősz, időnként szóba hoztuk 

Colton előtt a mennyet. Volt egy állandóan visszatérő kérdés: milyen volt Jézus, 

amikor Colton a mennyben látta? A téma gyakoriságát az indokolta, hogy 

lelkipásztorként sok időt töltöttem kórházakban, keresztény könyvesboltokban, más 

imaházakban, olyan helyeken, ahol Jézusról sok festményt és rajzot lehet látni. Sokszor 

Sonja és a gyerekek is elkísértek. Amikor Jézust ábrázoló képre bukkantunk, 

odafordultunk Coltonhoz: - És ehhez mit szólsz? Ilyen Jézus? 

Colton ilyenkor egy percig elmélyülten nézte a képet, aztán megrázta csöpp fejét:  

- Nem, a haja nem ilyen - felelte, vagy: - A ruhája nem ilyen. 

A következő három évben ez többször is megismétlődött. Akár a vasárnapi iskola 

tantermében kiragasztott poszterről, Krisztus képéről egy könyv hátoldalán, vagy egy 

régi mester festette kép reprodukciójáról volt szó egy idős házaspár lakásában, Colton 

reakciója mindig ugyanaz volt: kicsi volt ahhoz, hogy pontosan elmondja, mi a baj 

bármelyik képpel, csak azt tudta, hogy valami nem stimmel. 

Egy októberi estén a konyhaasztalnál ültem, és egy prédikáción dolgoztam. Sonja a 

szomszédos nappaliban a könyvelést intézte, munkalapokat nézett át, és a 

kifizetnivalókat rendezte. Cassie a lábánál a Barbie babáival játszott. Hallottam Colton 

lépteinek dobogását a folyosón, aztán megpillantottam, amint közvetlenül Sonja előtt 

lecövekel. 

- Két nővérem van, mami - jelentette ki. 
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Letettem a tollamat, Sonja azonban folytatta a munkát. 

- Mami! - Colton nem hagyta magát lerázni. - Két nővérem van. 

Sonja felnézett a papírokból, és alig észrevehetően megrázta a fejét. 

- Csak egy van, Cassie, és... talán az unokatestvéredre, Tracire gondolsz? 

- Nem! - csattant fel Colton hajthatatlanul. - Két nővérem van. Ugye, volt egy 

kisbaba, aki meghalt a pocakodban? 

A Burpo házban megfagyott a levegő. Sonja szeme elkerekedett. Coltonnak 

másodpercekkel korábban még nem volt könnyű az anyja figyelmét magára vonni. 

Most még a konyhaasztaltól is láttam, hogy Sonja osztatlan figyelemben részesíti. 

- Ki mondta neked, hogy volt egy kisbaba a pocakomban, aki meghalt? - kérdezte 

Sonja nagyon komolyan. 

- Ő maga, mami. Azt mondta, hogy a pocakodban halt meg. 

Aztán Colton sarkon fordult, és távozni készült. Elmondta, amit akart, és máris más 

dolgokon járt az esze. De a bombaként robbanó közlés döbbenete után Sonja most 

kezdett magához térni. A fiunk még meg sem kerülte a kanapét, Sonja hangja már 

amolyan „minden ember a fedélzetre!” hangsúllyal süvöltött utána: - Colton Todd 

Burpo, azonnal gyere ide!

Colton megperdült, és elkapta a pillantásomat. Most meg mit csináltam?, ez volt az 

arcára írva. 

Tudtam, mit érezhet a feleségem. A baba elvesztése élete legfájdalmasabb eseménye 

volt. Cassie-nek el is magyaráztuk, ő idősebb volt, de Coltonnak nem szóltunk róla, 

mert úgy véltük, hogy a téma meghaladja egy négyéves gyerek felfogóképességét. 

Szótlanul figyeltem az asztal mellől, ahogy Sonja arcán tükröződnek az érzései. 

Colton kicsit idegesen kerülte meg ismét a kanapét, és ezúttal jóval óvatosabban állt 

az anyja elé. - Minden rendben, mami - próbálta nyugtatni az anyját. - A kisbaba jól 

van. Isten örökbe fogadta. 

Sonja lecsusszant a kanapéról, és letérdelt Colton elé, hogy a szemébe nézhessen.  

- Nem arra gondolsz, hogy Jézus fogadta örökbe? - kérdezte. 

- Nem, mami. Az apukája! 

Sonja rám nézett. Később elmondta, hogy igyekezett megőrizni a nyugalmát, de a 

benne dúló érzésektől elszorult a torka. A baba, akit elveszítettünk, tényleg kislány volt 

- illetve még mindig az!, gondolta. 
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Sonja mélyen Colton szemébe nézett, és amikor megszólalt, hallottam, mekkora 

erőfeszítésébe kerül, hogy ne remegjen a hangja. - Milyen volt? 

 - Nagyon hasonlított Cassie-re - magyarázta Colton. - Csak kicsit kisebb, és sötét 

haja van. 

Sonja sötét haja... 

Néztem, ahogy öröm és fájdalom viaskodik a feleségem arcán. Cassie-nek és 

Coltonnak szőke a haja, amit tőlem örököltek. Sonja tréfásan panaszkodott is emiatt.  

- Kilenc hónapon át cipelem a gyerekeket, és mindkettő kiköpött olyan, mint te! - Most 

azonban kiderült, hogy van egy gyerek, aki olyan, mint ő. Egy kislány. Láttam, hogy 

könnyek szöknek a szemébe. 

Colton további noszogatás nélkül folytatta. - Odaszaladt hozzám a mennyben ez a 

kislány, és csak ölelgetett - mesélte, és a hangjából kicsendült, mennyire nem örült 

annak, hogy egy lány ölelgette. 

- Talán csak boldog volt, hogy a családjából ott volt valaki - vetette fel Sonja. - A 

lányok olyan ölelgetősek. Amikor boldogok vagyunk, megölelünk valakit. 

Colton kétkedve nézett rá. 

Sonja szeme felcsillant, és így folytatta: - Hogy hívták? Mi volt a kislány neve? 

Colton láthatóan elfeledkezett egy pillanatra a nemszeretem lányos ölelgetésekről.  

- Nincs neve. Nem adtatok neki. 

Ezt meg honnan tudta?

- Igazad van, Colton - hagyta rá Sonja. - Még azt sem tudtuk, hogy kislány. 

 Aztán Colton olyasmit mondott, ami még most is itt cseng a fülemben: - Hát igen... 

Azt mondta, alig várja, hogy te meg apu felmenjetek a mennybe. 

A konyhaasztal mellől láttam, hogy Sonja alig bír magán uralkodni. Megcsókolta 

Coltont, és azt mondta, mehet játszani. Amikor kiment, Sonja arcán könnyek 

patakzottak. 

- A kicsikénk jól van - suttogta. - A kisbabánk jól van. 

És attól a pillanattól fogva a seb, az oly nagyon várt gyermek elvesztése, életünk 

egyik legfájóbb sebe gyógyulni kezdett. Számomra gyermekünk elvesztése rettenetes 

csapás volt. Sonja pedig azt mondta, hogy a vetélés nemcsak mérhetetlen szívfájdalmat 

okozott neki, de kudarcként is élte meg. 

- Mindent úgy csinálsz, ahogy előírják, azt eszel, amit kell, imádkozol a baba 
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egészségéért, és ez a kisbaba mégis meghal benned - vallotta be nekem egyszer.  

- Bűntudatom van. Az eszemmel tudom, hogy nem az én hibám, de mégis lelkiismeret-

furdalásom van. 

Szerettük volna azt hinni, hogy meg nem született gyerekünk a mennybe ment. Bár a 

Biblia e tekintetben nem ad eligazítást, a hitünk ebbe az irányba terelt minket. De most 

volt egy szemtanúnk: az egyik lányunk, akivel sosem találkoztunk, lelkesen várt minket 

az örökkévalóságban. Sonjával kezdtünk azon viccelődni, melyikünk ér hamarabb a 

mennybe. Több oka is volt, amiért túl akart élni engem. Először is, egy 

lelkészfeleségnek el kell viselnie, hogy a prédikációk hivatkozási alapjául szolgál. Ha 

én halok meg először, mondta, végre ő mesélhet majd a gyülekezetnek sztorikat rólam.

Sonjának azonban most jó oka volt rá, hogy előbb érjen a mennybe. Amikor azt a 

babát várta, akit végül elvesztettünk, fiúnevet már választottunk - a Coltont -, de 

lánynévben nem jutottunk megegyezésre. Nekem a Kelsey tetszett, neki a Caitlin, és 

egyikünk sem engedett. 

De most, hogy tudtuk, a kislányunknak nincs neve, állandóan ezzel hecceltük egymást: 

- Ipi-apacs, én érek fel elsőnek, és én adok neki nevet előbb! 
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Tizennyolcadik fejezet 

 

Isten trónusa 
 

 

 

Nem sokkal 2003 karácsonya előtt egy este lefekvéskor Colton után indultam a 

szobájába. Szokás szerint ő választotta ki, hogy melyik bibliai történetet olvassam fel 

neki esti meseként. Azon az estén A bölcs király és a gyermek volt soron. A történetet a 

Királyok első könyvének alapján írták. Két asszony él együtt, és mindkettőnek 

csecsemő fia van. Egy éjszaka azonban az egyik csecsemő meghal. A halott gyermek 

lesújtott anyja megpróbálja magának követelni a másik kisfiút. Az életben maradt 

gyermek igazi anyja igyekszik meggyőzni a gyászoló anyát az igazságról, de nem tudja 

rávenni az asszonyt, hogy mondjon le az életben maradt csecsemőről. Az élő gyermek 

anyja, aki szeretné visszakapni a fiát, azt javasolja, hogy forduljanak Salamon 

királyhoz, aki messze földön híres a bölcsességéről, majd ő határoz az ügyükben, és 

eldönti, ki az életben maradt gyermek igazi anyja. A bibliai történetben Salamon király 

megtalálja a módját, hogyan derítse ki, mi lakozik az asszonyok szívében. 

- Vágjátok félbe a gyermeket! - rendelkezik a király. - Az egyik felét adjátok az 

egyik asszonynak, a másikat a másiknak. 

A gyászoló anya beleegyezik a megoldásba, de az élő gyermek valódi anyja e 

kiáltással árulja el a szeretetét: - Nem! Inkább legyen az övé a gyermek, csak meg ne 

öljétek! - A bölcs király így derítette ki, melyik asszony mond igazat, és innen 

származik a közmondásos „salamoni döntés”. 

Befejeztem a mesét, és Coltonnal rátértünk az ilyenkor szokásos kedélyes 

alkudozásra (hogy olvassam el még egyszer, meg még egyszer a mesét). Ezúttal én 
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győztem. Miközben a földre térdeltünk, hogy imádkozzunk, félretettem a könyvet, ami 

kinyílt egy illusztrációnál, amelyen Salamon király a trónján ül. Hirtelen felderengett 

bennem, hogy a Biblia több helyen is említi Isten trónusát. A Zsidókhoz írt levél 

szerzője például arra biztatja a hívőket, hogy „járuljunk tehát bizalommal a kegyelem 

trónusához”,1 és azt mondja, hogy miután Jézus elvégezte a munkáját itt a földön, 

„Isten trónjának a jobbjára ült”.2 És ott az a dicsőséges rész a Jelenések könyvében, 

ami leírja Isten trónusát: 

„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, 

felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy 

egy hatalmas hang szól a trónus felől: »Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő 

velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden 

könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom 

nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.« A trónuson ülő ezt mondta: »Íme, 

újjáteremtek mindent.« [...] Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a 

mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, 

sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világította meg, és lámpása 

a Bárány.”3

- Figyelj csak, Colton - térdeltem mellé -, amikor fent voltál a mennyben, láttad Isten 

trónusát? 

Colton kérdőn nézett rám. - Mi az a trónus, apu? 

Felvettem a könyvet, és megmutattam az udvarával körülvett Salamont, aki a trónján 

ül.  

- A trónus olyan, mint a király széke. Az a szék, amin csak a király ülhet. 

- Hát persze! Azt egy csomószor láttam! - kiáltotta Colton. 

Felgyorsult a szívverésem. Lehet, hogy tényleg betekintést nyerek a mennyei 

trónterembe? - Milyen volt Isten trónusa? 

- Nagy volt, apu... Tényleg iszonyú nagy, mert Istennél nagyobb nincs odafent. És 

tényleg nagyon szeret minket, apu. El sem hinnéd, milyen nagyon szeret! 

Amikor ezt kimondta, szíven ütött az ellentét: Colton, ez a kicsi fiú egy ilyen nagy 

lényről beszél, és a következő pillanatban már a szeretetet emlegeti. Isten mérete 

láthatóan nem ijesztette meg, de azt is érdekesnek találtam, hogy amellett, hogy 

elmesélje, Isten hogy néz ki, legalább annyira el akarta mondani azt, mit érez irántunk 
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Isten. 

- És tudtad, hogy Jézus ott ül közvetlenül Isten mellett? - kérdezte izgatottan. - Jézus 

széke közvetlenül az apukájáé mellett van! 

Ettől aztán tényleg ledöbbentem. Egy négyéves semmiképpen sem tudhat ilyesmit. 

Abban a pillanatban megint arra gondoltam, amire már korábban is: Ezt látnia kellett.

Biztos voltam benne, hogy sosem hallotta a Zsidókhoz írt levelet, de tudtam, hogyan 

deríthetném ki a dolgot. 

 - És melyik oldalán ül Istennek? - kérdeztem. 

Colton felmászott az ágyra, feltérdelt, és szembenézett velem. - Ha te ülsz Isten 

trónusán, akkor Jézus pont ott ül -, azzal a jobbomra mutatott. 

A Zsidókhoz írt levél egyik részlete futott át a fejemen: „Nézzünk fel Jézusra, a hit 

szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve 

- vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.”4

Hűha. Ez megint egy olyan eset volt, amikor Colton tudását összevetettem a 

Bibliával, és ő szemrebbenés nélkül átment a vizsgán! De most újabb kérdés jutott az 

eszembe, amire nem tudtam a választ, legalábbis a Bibliából nem. 

- És ki ül Isten trónusának a másik oldalán? - kérdeztem. 

nagyon- Á, ez könnyű, apu. Gábriel angyal! Ő is  kedves. 

Gábriel. Logikus. Eszembe jutott Keresztelő János története, és a pillanat, amikor 

Gábriel megérkezik, hogy elhozza Keresztelő János közelgő születésének hírét. 

„De az angyal így szólt hozzá: »Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te 

könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni 

fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr 

előtt.« [...] Zakariás így szólt az angyalhoz: »Miből tudom meg ezt? Hiszen én már 

öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú.« Az angyal pedig így válaszolt: 

»Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek 

veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt.«”s

„Isten színe előtt állok”, mondta Gábriel Zakariásnak. És több mint kétezer évvel 

később a kisfiam ugyanezt mondta. 

Betekintettem hát Isten tróntermébe, de Colton leírása felkeltette a kíváncsiságomat: 

ha az Atya Isten a trónusán ül, a jobbján Jézussal, a balján Gábriellel, akkor vajon hol 

volt a fiam? 
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Colton már bebújt a takaró alá, szőke feje a pókemberes párnahuzaton pihent. - És te 

hol ültél, Colton? - kérdeztem. 

- Hoztak nekem egy kis széket - válaszolta mosolyogva. - A Szentlélek Isten mellett 

ültem. Tudtad, hogy Isten három személy, apu? 

- Igen, ezt tudtam - feleltem, és elmosolyodtam. 

- A Szentlélek Isten mellett ültem, mert érted imádkoztam. Szükséged volt a 

Szentlélekre, ezért imádkoztam érted. 

Ettől elállt a lélegzetem. Az, hogy Colton azt mondta, imádkozott értem a mennyben, 

ismét eszembe juttatta a Zsidókhoz írt levelet, ahol a levélíró így szól: „Ezért hát mi is, 

akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül [...] állhatatossággal fussuk meg 

az előttünk levő pályát.”6

- Hogy néz ki Isten? - kérdeztem. - A Szentlélek Isten? 

Colton a homlokát ráncolta. - Ez elég nehéz... Olyan kék volt. 

Miközben megpróbáltam elképzelni, Colton megint irányt váltott. - Tudod, ott 

találkoztam Nagypapival. 

- Nagypapival a Szentlélek mellett ülve találkoztál? 

Colton buzgón bólogatott, és úgy mosolygott, mint aki valami kellemes dologra 

emlékszik vissza. - Igen. Nagypapi odajött hozzám, és azt kérdezte: ,,Todd az apukád?”, 

mire én azt feleltem, hogy igen. É Nagypapi azt mondta: „Ő az unokám.” 

Hányszor hallottam már a gyászolóktól a jó szándékú közhelyeket temetéseken: „Ő 

már egy jobb helyen van”, vagy „Tudjuk, hogy mosolyogva néz le ránk”, esetleg 

„Újból találkoztok majd.” Elméletben persze én is hittem benne, de őszintén 

megvallom, hogy nem tudtam elképzelni. Azok után azonban, amit Colton Nagypapiról 

és a nővéréről mondott, kezdtem egészen máshogy gondolni a mennyországra: nem 

csupán olyan hely volt, ahol ékkövekkel kirakott kapuk vannak, csillogó folyók és 

arany utcák, hanem az öröm és a szeretetteljes kapcsolatok birodalma, azoknak, akik 

már velünk vannak az öröklétben, és azoknak is, akik még itt vannak a földön. A hely, 

ahol egyszer majd a számomra oly sokat jelentő nagyapámmal sétálok és beszélgetek, 

és találkozom a lányommal, akit még sosem láttam. 

Tiszta szívemből akartam ebben hinni. Abban a pillanatban beszélgetéseink részletei 

úgy sorjáztak egymás mellett, mint a Polaroid felvételek, a mennyről készült képek 

sokasága, amelyek döbbenetesen egybevágtak a Bibliából ismert leírásokkal, amiket 
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bárki elolvashat - már aki tud olvasni. De a részletek még a legtöbb felnőtt számára is 

homályosak, nemhogy egy Colton korú kisgyereknek. A Szentháromság lényege, a 

Szentlélek szerepe, Jézus Isten jobbján. 

Hittem. De hogyan lehettem biztos benne? 

Lesimítottam Colton takaróját, betűrtem az oldalánál, ahogy szerette, és amióta a 

mennyről kezdett beszélni, most először próbáltam szándékosan lépre csalni.  

- Emlékszem, hogy azt mondtad, hogy Nagypapival voltál - kezdtem. - És amikor 

besötétedett, és hazamentél vele, mit csináltatok? 

Colton hirtelen elkomolyodott, és összeráncolt szemöldöke alól nézett rám. - A 

mennyben soha nincs sötét, apu! Ki mondta ezt neked? 

Nem tágítottam. - Hogy érted, hogy soha nincs sötét? 

- Isten és Jézus világossá teszik a mennyet. Ott sosem lesz sötét. Mindig ragyogó 

világosság van. 

Kis cselem a visszájára sült el. Colton nemcsak hogy nem ugrott be a „mennyben 

besötétedik” trükknek, de el is magyarázta, miért nem lesz soha sötét: „Napra sincs 

szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége 

világította meg, és lámpása a Bárány.”7
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Tizenkilencedik fejezet 

 

Jézus tényleg szereti a gyerekeket 
 

 

 

2003 végén és 2004 elején Colton sok olyan dologról beszélt, melyek láthatóan nagy 

jelentőséggel bírtak a számára. A halálról és a haldoklásról, ami egy ilyen kicsi gyerek 

szájából hátborzongatóan hangzott. Igazán hátborzongatóan. Még többet beszélt arról, 

hogy milyen a mennyben. A részleteket apránként árulta el, például vacsora közben, 

amikor velem vagy Sonjával ment valahová, vagy egyszerűen csak a hétköznapi 

teendők során. 

Látta a mennyek kapuját, és így írta le: „Aranyból volt, és gyöngyök voltak rajta.” A 

mennyei város valami fényes anyagból volt, „aranyból vagy ezüstből”. A mennyben a 

fák és a virágok „gyönyörűek” voltak, és mindenféle állat is volt. 

De bármilyen apróságot mesélt is el, volt egy állandóan visszatérő, kedvenc témája. 

Folyamatosan - hangsúlyozom: megállás nélkül - arról beszélt, hogy Jézus mennyire 

szereti a gyerekeket. 

Ébredés után az ágyban: - Szia, apu! Jézus azt mondta, mondjam meg neked, hogy 

tényleg nagyon szereti a gyerekeket. 

A vacsoraasztalnál: - Ne felejtsd el, Jézus nagyon-nagyon szereti a gyerekeket. 

Lefekvés előtt, amikor segítettem neki fogat mosni: - Apu, el ne felejtsd - motyogta a 

szájában pezsgő fogkrémhabon át -, hogy Jézus azt mondta, hogy nagyon, de komolyan 

nagyon szereti a gyerekeket! 

Sonját sem kímélte. A feleségem akkortájt már visszament dolgozni 

részmunkaidőben, és azokon a napokon, amikor otthon maradt Coltonnal, a gyerek 
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egész álló nap arról csicsergett, mennyire szereti Jézus a gyerekeket. Eljutottunk arra a 

pontra, hogy már az sem számított, melyik bibliai történetet olvastuk fel a kis 

hittérítőnek este, hogy az Ószövetségből, az Újszövetségből, Mózesről, Noéról vagy 

Salamon királyról szólt-e, Colton e szavakkal fejezte be a napot: - Jézus szereti a 

gyerekeket! 

Végül kénytelen voltam megpróbálni leállítani: - Értjük a dolgot, Colton, 

abbahagyhatod. Amikor feljutok a mennybe, felmentést kapsz. Elmondom Jézusnak, 

hogy elvégezted a rád bízott munkát. 

Lehet, hogy Colton örökös duruzsolása Jézus gyermekek iránti szeretetéről egy idő 

után egy kicsit fárasztóvá vált, de ettől fogva egészen máshogy álltunk a 

gyülekezetünkben a „gyermekszolgálathoz”, a gyerekekkel való foglalkozáshoz. Sonja 

addig komolyan vívódott, hogy a kórusban énekeljen-e a vasárnap délelőtti 

istentiszteleteken, vagy inkább a vasárnapi iskolában tanítsa a gyerekeket. És bár tudta, 

hogy a statisztikák szerint a Krisztusba vetett hit többnyire kisgyermekkorban ver 

gyökeret, Colton szenvedélyes bizonykodása, hogy Jézus mennyire szereti a 

gyerekeket, új erőt adott Sonjának, hogy velük foglalkozzon. 

Én magam is rámenősebben kezdtem agitálni gyülekezetünk tagjait, hogy vegyenek 

részt a gyermekek tanításában. Korábban valósággal küzdenem kellett, hogy rávegyem 

őket, hogy jelentkezzenek a vasárnapi iskolába tanítani. Ilyenkor rendszerint 

kifogásokkal ráztak le: 

- Tavaly már megtettem a magamét -, vagy: - Öreg vagyok én már ehhez. 

Most, ha hasonló kifogásokkal kerültem szembe, szeretettel arra emlékeztettem az 

embereket, hogy Jézus különösen értékesnek tartja a gyerekeket, és ha annyira szereti 

őket, hogy azt mondja, a felnőtteknek rájuk kell hasonlítani, akkor nekünk is több időt 

kell fordítanunk rájuk. 

Colton ebben az időben egyre megszállottabban foglalkozott a szivárvánnyal. Amikor 

azt hallottuk, mennyit emlegeti a menny pompás színeit, Sonjával a Jelenések könyvére 

gondoltunk, amelyben János kifejezetten az Isten trónusát körülvevő szivárványról1 ír, 

és a mennyet egy ragyogó aranyvárosként írja le: 

„Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város 
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falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette: az első alapkő jáspis, a második 

zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, 

a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a 

tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt.”2 

 

A drágakövek színei közül némelyik mindenki számára ismerős: az ametiszt sötétlila 

színe, a smaragd élénkzöldje, a topáz áttetsző aranysárgája, az ónix végtelen 

feketesége. Mások kevésbé szokványosak: a krizolit világos olajzöldje vagy a jácint 

áttetsző vöröse. A berillnek sokféle színárnyalata van a világos rózsaszíntől a 

sötétzöldön át az akvamarinkékig. 

János szokatlan drágakövektől hemzsegő leírása olyan egzotikus számunkra, hogy 

meg kell keresnünk az ásványokat, hogy kiderítsük, milyen színekre gondolt - a felnőtt 

teológusok pontosságra törekednek. De ha egy gyerek látta ezeket a színeket, talán egy 

egyszerű szóval foglalja össze őket: szivárvány. 

Így amikor 2004 tavaszán a valaha látott legragyogóbb szivárvány jelent meg 

Imperial fölött, kihívtuk Coltont is, hogy lássa. 

Sonja vette észre először az égi jelenséget. Akkoriban már néhány hetes terhes volt a 

kisbabával, akit most már kifejezetten a negyedik gyerekünknek tekintettünk. Meleg, 

napos idő volt; kinyitotta a bejárati ajtót, hogy a friss levegő átjárja a házat. - Gyertek 

ki, gyerekek, ezt nézzétek meg! - kiabálta. 

A bejárati ajtóhoz mentem, és meglepetten láttam, hogy egy ragyogó, élénk 

szivárvány van az égen, mintha egy festő a Tökéletes Szivárványt festette volna fel, 

vagy egy gyerek a vadonatúj színesceruza-készletével a hét színből álló teljes 

szivárványt készítette volna el rajzleckeként. Minden szín élesen elvált a következőtől, 

és az egész makulátlanul tiszta, kék égen ragyogott. 

- Esett, és észre sem vettem? - kérdeztem Sonjától. 

- Azt hiszem, nem - nevetett. 

Colton a folyosó végén lévő játszószobában volt. - Colton - kiáltottam oda neki -, 

gyere ki, ezt nézd meg! 

Előkerült a játszószobából, és odaállt mellénk a verandára. 

- Nézd ezt a szivárványt, Colton! - mondta Sonja. - Ennek biztos nagy láda talált 

pénz van a végében! 
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Colton összehúzott szemmel kukucskált fel az égen áradó színekre. 

- Klassz! - jegyezte meg nemtörődöm mosollyal. - Tegnap ezért imádkoztam -, majd 

sarkon fordult, és visszament játszani. 

Sonjával összenéztünk. Mi volt ez? Később beszélgettünk a gyerekek tiszta hitből 

fakadó imáiról. „Kérjetek, és adatik nektek”, mondta Jézus. Az utasítást olyan 

szövegkörnyezetbe helyezte, mintha egy gyermek az apja áldását kérné: „Ugyan ki az 

közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? 

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel 

inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?”3

Colton Burpo már egy ideje nem látott szivárványt, így megkérte mennyei Atyját, 

hogy küldjön egyet. A gyermeki hit! Sonjával úgy véltük, sokat tanulhatunk a fiunktól. 
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Huszadik fejezet 

 

Halál és élet 
 

 

 

2004 tavaszán egy év telt el Colton betegsége óta. Abban az évben a húsvét áprilisra 

esett, és Colton egy hónap múlva töltötte be az ötödik évét. Mindig is szerettem a 

nagypénteket, mert ilyenkor „beugrós” családi úrvacsorát tartok, vagyis néhány órát az 

imaházban töltök, és a családok sorban benéznek az úrvacsoraosztásra. Több okból is 

nagyon szerettem ezt. Először is, a gyülekezetbe tartozó családoknak lehetőségük 

nyílik arra, hogy különleges pillanatokat töltsenek együtt a nagyhét során. Másodszor 

ez jó alkalom arra, hogy megkérdezzem őket, miért szeretnének imádkozni, és az. 

egész családdal együtt ott helyben imádkozunk. 

Aznap reggel még akadt néhány elintéznivalóm, ezért beültettem Coltont és Cassie-t 

piros Chevy kisteherautómba, és a pár saroknyira lévő városközpontba hajtottam. 

Colton még elég kicsi volt, hogy ülésmagasítóban kelljen ülnie, így mellém került, 

Cassie pedig az ablakhoz. Ahogy végighajtottunk Imperial főutcáján, az aznapi 

teendőimen járt a fejem, és már alig vártam a családi úrvacsorát. Aztán eszembe jutott, 

hogy vallási ünnep van, és ott helyben az érdeklődő közönség is adott. 

- Figyelj, Colton - kezdtem. - Ma van nagypéntek. Tudod, mi az? 

Cassie fel s le ugrált az ülésen, és a kezét nyújtogatta, mint egy éltanuló. - Én tudom, 

én tudom! 

- Nem tudom - vallotta be Colton. 

- Na, jó - néztem Cassie-re. - Szóval, mi a nagypéntek? 

- A nap, amikor Jézus meghalt a keresztfán! 
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- Helyes, Cassie. Azt is tudod, hogy miért halt meg a kereszten? 

Cassie abbahagyta az ugrálást, és törni kezdte a fejét. Amikor nem állt elő mindjárt 

a válasszal, a fiamhoz fordultam. - Colton, te tudod, miért halt meg Jézus a kereszten? 

Bólintott, amivel nagyon meglepett. 

- Tényleg? És miért? 

- Jézus azt mondta nekem, azért halt meg a kereszten, hogy láthassuk az apukáját. 

Lelki szemeim előtt láttam Jézust Coltonnal az ölében, ahogy félresöpri a teológiai 

szemináriumi fokozatokat, a hegy magasságú kupacokban álló hittudományi 

értekezéseket, és az olyan hangzatos szavakat, mint az engesztelő áldozat megváltástan és  

egy gyermek számára is érthető magyarázatra egyszerűsíti le: „Azért kellett 

meghalnom a kereszten, hogy az emberek a földön feljöhessenek, és láthassák az 

apámat.” 

Colton kérdésemre adott válasza az evangélium párját ritkítóan egyszerű és édes 

kihirdetése volt, és ismét kiemelte a felnőtt és a gyermeki hit közötti különbséget. 

Miközben végighajtottam a főutcán, úgy döntöttem, nekem jobban tetszik Colton 

magyarázata. Pár percig csendben ültünk, aztán mosolyogva odafordultam hozzá:  

- Figyelj csak, nem akarod te tartani vasárnap a prédikációt? 

Colton még ugyanabban a hónapban újabb hatalmas meglepetéssel szolgált, ami 

ezúttal élet és halál kérdéseit érintette. 

Sonjával volt egy elméletünk: attól a pillanattól fogva, hogy egy gyerek járni tud, 

egészen az első osztályig a szülők egyik legfőbb feladata a gyereket életben tartani. 

Hogy ne szúrják a villát a konnektorba. Ne dobják a hajszárítót a vízzel teli kádba. Ne 

tegyék az üdítős palackokat a mikroba. Cassie esetében dicséretes munkát végeztünk. 

Ebben az időben már hétéves volt, és jobbára nem jelentett veszélyt önmagára és 

másokra nézve. Colton azonban más lapra tartozott. 

Bármilyen eszes volt is máskülönben, volt valami, amit képtelen volt felfogni: ha 

egy emberi test egy mozgó autóval találkozik, annak nagyon csúnya vége lesz. 

Óvodaérettként még mindig zömök kis fickó volt, amivel szépen fejezem ki azt, 

hogy az apjára ütött, és a korához képest alacsony volt. Ráadásul egy ördögfióka volt, 

aki a parkolón át homlokegyenest a kocsihoz rohant, amint kiléptünk egy boltból. A 

frász tört ki minket, hogy a többi autós nem látja meg, és tolatás közben elüti. Hetente 
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egyszer-kétszer biztosan vissza kellett rántanunk a járdaszegélyről, vagy utána kellett 

ordítanunk: - ÁLLJ MEG, COLTON! -, aztán, amikor utolértük, meg kellett szidnunk: 

- Meg kell várnod minket! Mindig fogni kell mami vagy apu kezét! 

Április végén Coltonnal bementünk a Sweden Creme-be bekapni valamit. Ez egy 

családi üzemeltetésű autós étterem, a nagy gyorséttermi láncok kisvárosi megfelelője, 

mivel a nagyok nem telepednek meg nálunk, mert ahhoz túl kicsik vagyunk. 

Nebraskában minden kisvárosban van egy ilyen hely. McCookban a Mac’s, 

Benkelmanban a Dub’s, Holyoke-ban, a coloradói államhatáron túli kisvárosban a 

Dairy King. És mind ugyanazt adják: hamburger menüt, csirkerudakat és gépi fagyit. 

Aznap vaníliafagyit vettem mindkettőnknek. Colton szokása szerint fogta a fagyiját, 

és amint kiléptünk az ajtón, kirontott a parkolóba, ami csak pár méterre van a főúttól. 

A szívem majd’ kiugrott a helyéből. - COLTON, ÁLLJ MEG! - ordítottam. 

Meg is torpant, én pedig vörös képpel siettem oda hozzá. - Ezt nem szabad, fiam! - 

róttam meg. - Hányszor mondtam már? 

Ebben a pillanatban észrevettem egy kis szőrcsomót a széles főút közepén. 

Rámutattam, mert éreztem, hogy most érzékletes leckében részesíthetem. 

- Látod azt? - kérdeztem. 

Colton nyalt a fagyiból, és a tekintetével követte az ujjamat. 

- Az egy nyuszi, aki megpróbált átmenni az úton, de nem sikerült neki - mondtam.  

- Ez történik, ha kiszaladsz, és egy autós nem vesz észre! Nemcsak megsérülhetsz, de 

meg is halhatsz! 

Colton felpillantott rám, és a fagyija felett rám vigyorgott. - Nem baj! - rikkantotta. - 

Akkor visszamehetek a mennybe! 

Elkeseredetten csóváltam a fejem. Hogy lehet ijesztgetéssel jobb belátásra bírni egy 

gyereket, aki nem fél a haláltól? 

Végül fél térdre ereszkedtem, és a kisfiam szemébe néztem. - Nem érted a lényeget - 

jelentettem ki. - Ezúttal én megyek előbb a mennybe. Én vagyok az apa, te vagy a 

gyerek. És a szülőké az elsőbbség!  
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Huszonegyedik fejezet 

 

Az első, akit megpillantasz 
 

 

 

Az a nyár különösebb új kinyilatkoztatások nélkül telt el, bár a vakációnk alatt 

egyfolytában játszottuk a „Hogy néz ki Jézus?” játékot Coltonnal, aki minden képet 

elvetett, amit csak láttunk. Végül eljutottunk arra a pontra, amikor már nem azt 

kérdeztük, hogy ez vagy az a kép olyan-e, mint Jézus, hanem már eleve azt tudakoltuk, 

hogy mi hibádzik rajta. 

Eljött az augusztus, és vele Imperial nevezetes Chase megyei vására. Az állami 

vásár mellett a miénk Nyugat-Nebraska legnagyobb vidéki vására. Imperial és a 

körülötte fekvő városok számára ez az év eseménye. Augusztus végén Imperial 

kétezres lakossága egy héten át tizenötezerre duzzad. A vállalkozások, boltok rövidített 

nyitva tartással működnek (vagy ki sem nyitnak), és még a bankok is bezárnak délben, 

hogy az egész közösség egy emberként kivonulhasson a vásárra: a koncertekre 

(pénteken este rock koncert van, szombaton country), az utcai árusokhoz, a 

körhintákhoz és a hosszú, karneváli mutatványosbódékkal szegélyezett útszakaszhoz. 

Minden évben izgatott örömmel várjuk a vásári látványosságokat, fényeket és 

illatokat: a pattogatott kukoricát, a sülteket, az „indián” tacót (a lapos kenyérre tett 

taco-hozzávalókat), a mindenhonnan áradó country zenét, és a mindenek fölé 

magasodó óriáskereket, amit a város minden pontjáról látni lehet. 

Igazi középnyugati esemény ez a vásár, ahol a különböző haszonállatok közül 

megválasztják a legjobb bikát, a legjobb lovat, a legjobb disznót és hasonlókat, és sor 

kerül a gyerekek kedvencére, a „birkarodeóra” is. Ha valaki nem tudná, ez olyan 
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verseny, ahol a gyereket felültetik egy birka hátára, és ameddig fent tud rajta maradni, 

meg kell lovagolnia. Minden korcsoportban - öttől hétéves korig - jókora díjat osztanak 

ki. Az első helyezettnek járó díj sokszor nagyobb, mint a kis versenyző. 

Vásárunknak igazi vidékies, otthonos, kisvárosi hangulata van, ahogy egy 

limonádéárus a saját kárán meg is tanulta. Ez az úriember egy nyáron úgy vélte, hogy 

többet tud eladni pompás italából, ha lengén öltözött hölgyek segítségét veszi igénybe. 

Egy-két estével később már olyan sok panasz érkezett a bódéjában sürgő-forgó, kihívó 

öltözetű lányok miatt, hogy néhány aggódó állampolgár kénytelen volt komolyan 

elbeszélgetni vele, és rávenni, hogy a lányok öltözzenek fel rendesebben. De azért az 

első pár estén szép hosszú sor kígyózott a bódéja előtt. 

2004 augusztusában Sonjával mi is bódét állítottunk, hogy a városon kívülről 

idelátogatók érdeklődését felkeltsük garázsajtó-szerelő cégünk iránt. De szokás szerint 

az időmet úgy kellett beosztanom, hogy egyenlő arányban tudjak foglalkozni a 

vállalkozásommal és a gyülekezetemmel. A vásár hetében egy meleg délután 

négyesben, azaz Sonja, én és a gyerekek a bódé pultja mögött álltunk, szórólapokat 

osztogattunk, és a reménybeli megbízóinkkal csevegtünk. Kénytelen voltam azonban 

egy kis szünetet tartani, mert át kellett ugranom az Imperial Manor szeretetotthonba, 

hogy meglátogassak egy Harold Greer nevű urat. 

Harold lánya, Gloria Marshall akkoriban az imaházunkban játszott az 

istentiszteleteken, a férje, Dániel pedig a helyettesem volt, és a kórust vezette. Harold, 

aki élete javát maga is lelkészként élte le, a nyolcvanas éveiben járt, és haldoklott. Fel 

kellett keresnem, hogy segítsek Gloriának és Danielnek ezekben a nehéz pillanatokban, 

és legalább még egyszer imádkozzam Harolddal. 

Ha az ember lelkipásztor, önkéntes tűzoltó és a birkózócsapat edzője, valamint még 

egy vállalkozása is van, és ezek között igyekszik megosztani az idejét úgy, hogy az 

egész ne dőljön a fejére, és ne temesse maga alá, akkor hamar rájön, hogy a gyerekeit 

mindenhova magával cipelheti. Sonja a maga részéről lelkipásztor feleség volt, ami 

önmagában is teljes munkaidős tevékenység, ezenkívül anya, tanítónő, önkéntes 

könyvtáros és a családi cég titkárnője volt. Az évek során kidolgoztunk egy olyan 

hagyományt, hogy hacsak nem szigorúan véve munkába mentünk, minden más helyre 

magunkkal vittük valamelyik gyerekünket. A vásár délutánján ezért a hetedik hónapban 

lévő Sonjára és Cassie-re hagytam a bódénkat, Coltont becsatoltam az ülésébe a 
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kisteherautóba, és elindultam a szeretetotthonba. 

Colton az ablakon át nézelődött, amikor a vásár területéről kihajtva elhaladtunk az 

óriáskerék mellett. - Gloria papáját, Haroldot látogatjuk meg a szeretetotthonban - 

magyaráztam. - Nincs jól, és valószínűleg már nincs is sok ideje hátra. Harold régen 

Jézusnak adta az életét, és most arra készül, hogy felmenjen a mennybe. 

Colton felém sem fordult, csak nézett ki az ablakon. - Oké, apu. 

A szeretetotthon egy zegzugos, egyszintes épület, amelynek előcsarnokából egy 

hatalmas ebédlő nyílik, ahol egy nagy kalitka is van, tele szálldosó és csicsergő 

pintyőkékkel, hogy a kinti világot bentre varázsolják. 

Amikor bekukkantottam Harold szobájába, bent Glóoriát és Danielt láttam más 

családtagokkal, köztük két nővel, akikről tudtam, hogy Harold két másik leánya. 

Daniel felállt. - Jó napot, Todd lelkész úr - mondta, és a kézfogás után megöleltem. 

Gloria is felállt, és őt is megöleltem. A család Coltont is üdvözölte, aki a kezembe 

kapaszkodva csendesen köszöngetett jobbra-balra. 

Harold felé fordultam, és láttam, hogy mozdulatlanul fekszik, nagy kihagyásokkal 

veszi a levegőt. Sokszor láttam már férfiakat és nőket az életnek ebben a végső 

szakaszában. Amikor közeledik az utolsó pillanat, hol maguknál vannak, hol nem, és 

még amikor ébren vannak, akkor sem mindig tiszta a tudatuk. 

- Hogy van az édesapja? - fordultam Gloriához. 

- Éppen csak megvan - felelte. - De azt hiszem, már nincs sok hátra - tette hozzá. 

Tartotta magát, de láttam, hogy beszéd közben megremeg az álla. Harold halkan nyögni 

és forgolódni kezdett a vékony takaró alatt. Gloria egyik testvére felállt, az ágyhoz 

ment, és suttogva nyugtatni próbálta, majd visszament az ablakhoz tolt székéhez. 

Odamentem az ágyhoz, és megálltam Harold fejénél, Colton pedig követett, mint egy 

kis árnyék. Harold sovány volt és kopaszodott. Hanyatt feküdt, a szeme résnyire nyitva, 

ajka kissé szétnyílt. A száján át vette a levegőt, és sokáig bent tartotta, mintha minden 

oxigénmolekulát ki akarna préselni belőle, mielőtt újra kifújja. Lepillantottam, és 

láttam, hogy Colton Haroldot nézi, az arcán végtelen nyugalom és határozottság. Az 

öreg lelkész vállára tettem a kezem, lehunytam a szemem, és hangosan imádkoztam; 

emlékeztettem Istent Harold hosszú és hűséges szolgálatára, kértem, hogy az angyalok 

gyors és sima utat biztosítsanak számára, és Isten nagy örömmel fogadja magához 

szolgáját. Amikor befejeztem az imámat, megfordultam, hogy a családhoz lépjek. 

 114



Colton elindult velem, de aztán mégis sarkon fordult, és visszament Harold ágyához. 

Mindenki őt nézte, amikor felnyúlt, és megfogta Harold kezét. Senki sem moccant, 

csak szótlanul, odaadóan figyelték a fiamat, aki komolyan felnézett Harold arcába, és 

így szólt: - Minden rendben lesz. Az első, akit megpillantasz, Jézus lesz. 

A hangja tényszerű volt, mintha egy olyan ismerős és valóságos dolgot írna le, mint a 

városi tűzoltóság épülete. Daniel és Gloria összenéztek, és valószínűtlen érzés futott 

végig rajtam. Addigra már hozzászoktam, hogy Colton a mennyről beszél. De most 

hírvivő lett, egy távozóban lévő mennyei utazó vezetője.  
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Huszonkettedik fejezet 

 

A mennyben senki sem öreg 
 

 

 

Amikor Nagypapi 1975-ben meghalt, örököltem tőle pár holmit. Büszkén vettem 

magamhoz a kis huszonkettes puskát, amivel Nagypapi társaságában prérikutyákra és 

nyulakra vadásztunk. Az enyém lett a tekegolyója is, és egy régi íróasztal, amire anyám 

úgy emlékezett, hogy mindig is Nagypapié volt. A színe a juhar és a cseresznyefa közti 

árnyalatú, és több szempontból is érdekes darab volt: először is, csinos, törékeny kis 

bútor egy ekkora emberhez képest, másodszor meg azért, mert az asztallap nem 

egyenes volt, hanem ívesen kikanyarítottak belőle egy részt, ahová az ember betolhatta 

a székét, és kényelmesen befért, amikor leült. A középiskolában nagyon érdekelt az 

asztalosmesterség, és tizenéves koromban sok időt töltöttem szüleim garázsában, hogy 

újból átcsiszoljam és lelakkozzam az asztalt, amit utána a szobámba vittem, hogy egy 

rendíthetetlenül jó emberre emlékeztessen. 

Attól kezdve, hogy használni kezdtem az íróasztalát, Nagypapi fényképét a bal felső 

fiókban tartottam, és időnként elővettem, hogy elmerengjek a múlton. Ez volt a 

nagyapámról készült utolsó fénykép, ami hatvanegy évesen, ősz hajjal, szemüvegesen 

mutatta. Amikor Sonjával összeházasodtunk, vittem magammal az íróasztalt és a 

fényképet is. 

Miután Colton emlegetni kezdte, hogy a mennyben találkozott Nagypapival, 

észrevettem, hogy részletesen kitér Jézus külsejére, és a meg nem született nővéréről is 

azt mondja, hogy nagyon hasonlított Cassie-re, „csak kisebb, és sötét haja van”. 

Amikor azonban arról kérdeztem, milyen Nagypapi, Colton főként a ruháját és a 
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szárnya nagyságát említette, de amikor az arcáról kérdeztem, elbizonytalanodott. A 

dolog, bevallom, nem hagyott nyugodni. 

Nem sokkal benkelmani kiruccanásunk után lehívtam Coltont az alagsorba, és a 

fiókból elővettem a Nagypapiról őrzött kedvenc fényképemet. 

- Én így emlékszem Nagypapira - jegyeztem meg. 

Colton elvette a bekeretezett képet, két kézzel fogta, és egy percig bámulta. Arra 

számítottam, hogy az arca felderül majd, amikor ráismer, de nem így történt. Sőt mi 

több, összeráncolta a szemöldökét, és megrázta a fejét. - A mennyben senki sem öreg, 

apu - jelentette ki. - És nem visel szemüveget. 

Aztán megfordult, és felmasírozott a lépcsőn. 

A mennyben senki sem öreg...

Ez a kijelentés alaposan elgondolkodtatott. Nem sokkal később felhívtam az 

anyámat.  

- Van fiatalkori képed Nagypapiról? 

- Hogyne lenne! - válaszolta. - De elő kell keresnem. Küldjem el postán? 

- Nem, mert nem akarom, hogy esetleg elvesszen. Csak csináltass az egyikről 

másolatot, és azt küldd el. 

Eltelt néhány hét, amikor a postaládában egy borítékot találtam anyámtól, amiben 

egy régi fekete-fehér fénykép fénymásolata volt. Később megtudtam, hogy egy 

használaton kívüli hálószoba szekrényében lévő dobozból ásta elő, amit Cassie 

kiskorában tett oda, és amihez két évvel Colton születése előtt nyúlt utoljára. 

A képen négyen voltak, és anyám a képhez csatolt levélben megírta azt is, ki kicsoda. 

Ellen nagymamám a képen a húszas éveiben volt, de most a nyolcvanas éveiben járt, és 

még mindig Ulyssesben élt, családunk utoljára pár hónappal korábban találkozott vele. 

A képen volt még anyám úgy tizennyolc hónapos kisbabaként, valamint Bili bácsikám, 

aki a képen hatéves volt, és ott volt Nagypapi jóvágású, huszonkilenc éves 

fiatalemberként. A kép 1943-ban készült. 

Coltonnak addig egy szóval sem említettem, mennyire izgat, hogy nem ismert rá 

Nagypapira a régi, nagy becsben tartott fénykép alapján. Aznap este Sonjával a 

nappaliban üldögéltünk, ahova Coltont is behívtam. Amikor megjelent, elővettem a 

fénymásolt fényképet, amit anyámtól kaptam. 

- Gyere csak ide, Colton, és nézd ezt meg - hívtam, és elé tartottam a fénymásolatot.  
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- Mi a véleményed? 

Elvette tőlem, lenézett rá, aztán meglepett tekintettel felpillantott rám. - Nahát! - 

kiáltott fel boldogan. - Honnan szereztél fényképet Nagypapiról? 

Sonjával döbbenten néztünk össze. 

- Nem ismersz fel senki mást a képen, Colton? - kérdeztem. 

- Nem... - csóválta lassan a fejét. 

Odahajoltam, és a nagymamámra mutattam. – Mit gondolsz, ki ez? 

- Nem tudom. 

- Ellen nagymami. 

Colton kétkedve nézte. - Nem úgy néz ki. 

Sonjára pillantottam, és elmosolyodtam. - Régen így nézett ki. 

- Mehetek játszani? - kérdezte Colton, és visszaadta a képet. 

Miután kiment, Sonjával arról beszélgettünk, milyen érdekes, hogy Colton ráismert 

Nagypapira egy, a születése előtt több mint fél évszázaddal készült fényképről, amit 

korábban sosem látott, de nem ismerte meg a dédanyját, akivel pár hónapja 

találkozott. 

Miután alaposan átgondoltuk a dolgot, arra jutottunk, hogy az, hogy a Nagypapi, 

akivel Colton a mennyben találkozott, már nem hatvanegy éves, hanem élete delén jár, 

egyszerre jó és rossz hír. Rossz, mert ezek szerint a mennyben is úgy nézünk ki, mint 

az életben, de jó is, mert legalább a fiatalabb énünkre hasonlítunk. 
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Huszonharmadik fejezet 

 

Fentről érkező erő 
 

 

 

2004. október 4-én megszületett Colby Lawrence Burpo. Attól a perctől, hogy a világra 

jött, Colton kiköpött mása volt, de mint mindegyik gyermekünket, Isten őt is 

különlegesnek teremtette: Cassie volt az érzékenyebb, Colton a komolyabb, Colby 

pedig a család bohóca. Bolondozása nyomán még több lett a nevetés otthonunkban. 

Azon az őszön egy este Sonja telepedett le Colton mellé, hogy felolvasson neki egy 

esti bibliai történetet. 

A fiunk ágya szélén ülve olvasott, Colton a takaró alatt feküdt, és a fejét a párnán 

nyugtatta. A mese után az esti ima következett. 

Szülőként az élet egyik legnagyobb áldása, hogy hallhatjuk gyermekeink imáit. 

Amikor a gyerekek még kicsik, imáikban nyoma sincs a feltűnősködésnek, ami később 

sokszor belopakodik a felnőttek imáiba. Nem használják azt a jellegzetes „imanyelvet”, 

amivel nem annyira Isten, mint inkább mások figyelmét próbáljuk felkelteni. Amikor 

Colton meg Cassie a maguk egyszerű, komoly módján imádkoznak, az ember úgy érzi, 

Isten meg is hallgatja őket. 

Mindig is azt szorgalmaztuk, hogy a gyerekek bizonyos dolgokért imádkozzanak, 

nem csupán azért, hogy a hitüket erősítsék, hanem azért is, hogy a másokért való 

könyörgés megnyissa a szívüket a maguk szükségletein túl másokéira is. 

- Ugye, tudod, hogy apu minden héten prédikál? - kérdezte Sonja, ahogy Colton 

mellett üldögélt. - Azt hiszem, most azért kellene imádkoznunk, hogy a héten sok időt 

szentelhessen a felkészülésre, és szép prédikációt tartson vasárnap reggel. 

 119



Colton ránézett, és furcsa dolgot mondott: - Láttam, hogy apunak fentről erőt 

küldenek. 

Sonja később azt mesélte, hogy ezen egy kicsit el kellett gondolkodnia. Fentről 

küldött erő?

- Hogy érted ezt, Colton? 

- Jézus erőt küld apunak, amikor apu beszél. 

Sonja úgy helyezkedett az ágyon, hogy egyenesen Colton szemébe nézhessen.  

- Értem... de mégis mikor? Amikor apu az imaházban beszél? 

Colton bólintott. - Igen. Amikor bibliai meséket mond az embereknek. 

Sonja nem tudta, mit válaszoljon erre, bár a helyzet az elmúlt másfél évben már 

ismerőssé vált számunkra. Imádkozott hát Coltonnal, és üzenetet küldtek a mennybe, 

hogy apu szép beszédet mondjon vasárnap. 

Aztán Sonja halkan kijött a szobájából, és a nappaliban elmesélte, miről 

beszélgettek. - De nehogy felébreszd, hogy kifaggasd! - figyelmeztetett.

Kénytelen voltam másnap reggelig várni.

- Figyelj csak, pajti - öntöttem tejet Colton szokásos reggeli 

gabonapelyhére. - Mami azt mondta, hogy tegnap este említettél valamit, 

amikor mesélt neked. Elmondanád, mi volt az, amit a maminak mondtál? 

Tudod, arról, hogy Jézus erőt küld fentről? Milyen ez az erő?

- Ez a Szentlélek - felelte egyszerűen Colton. - Figyeltem. Megmutatta 

nekem.

- A Szentlélek?

- Igen. Erőt küld neked fentről, amikor beszélsz az imaházban.

Ha egy képregényben lettünk volna, az én fejem fölötti buborékban kérdő- 

és felkiáltójelek tömege jelent volna meg. Vasárnap délelőttönként a prédikáció 

előtt mindig ugyanazt a fohászt mondom el: „Istenem! Ha ma nem segítesz, ez 

a prédikáció nem ér célba.” Colton szavainak fényénél jöttem rá, hogy úgy 

imádkoztam, hogy nem is tudtam, miért könyörgök. És ha belegondolok, hogy 

Isten ezt úgy hallgatta meg, hogy „erőt küldött” - az egyszerűen felfoghatatlan 

volt!
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Huszonnegyedik fejezet 

 

Egy fontos pillanat 
 

 

 

Colby születése után rá kellett ébrednünk, hogy már nem tudjuk a gyerekeket 

mindenhova magunkkal vinni. A családon belül most már ők voltak 

„túlerőben”. Úgy döntöttünk, ideje, hogy rendszeresen alkalmazzunk egy 

bébiszittert, így felvettünk egy nagyon érett, felelősségteljes nyolcadikos 

kislányt, Ali Titust, hogy vigyázzon a gyerekekre. Sonjával hétfő esténként 

még mindig softballoztunk az „öregek” csapatában, bár becsúszásokkal már 

nem próbálkoztam. 

2005-ben egy hétfő este Ali átjött, hogy vigyázzon Cassie-re, Coltonra és 

Colbyra, hogy mi elmehessünk játszani. Este tíz körül kanyarodtunk be a ház 

elé. Sonja kiszállt, hogy megnézze Alit és a gyerekeket, én meg bezártam 

éjszakára a garázsajtót, ezért csak pár perccel később tudtam meg, mi történt. 

A garázsból a konyhánkba lehet jutni, és amikor Sonja belépett, Alit a 

mosogatónál találta, ahol a vacsoraedényeket mosogatta el, és... sírt. 

- Mi a baj, Ali? - kérdezte riadtan Sonja. Vajon Alinek van-e baja, vagy a 

gyerekekkel történt valami? 

Ali kihúzta a kezét a mosogatóvízből, és megtörölte egy konyharuhában. - Hát, nem 

is tudom, hogy mondjam el, Mrs. Burpo - kezdte. Lesütötte a szemét, és láthatóan 

habozott. 

 - Nincs semmi baj, Ali - próbálta megnyugtatni Sonja. - Miről van szó? 

Ali felnézett, a szeme csupa könny volt. - Bocsásson meg, hogy rákérdezek, de... 

volt egy vetélése? 
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 - Volt - lepődött meg Sonja. - De honnan tudod? 

 - Hát... beszélgettünk Coltonnal. 

Sonja behívta Alit, leültette a kanapéra, és megkérte, mondja el, mi történt. 

 - Azután történt, hogy Colbyt és Coltont lefektettem - kezdte Ali. Cassie bement a 

szobájába, Ali adott egy cumisüveget Colbynak, aztán lefektette a kiságyába, végül 

elindult a folyosón Colton szobájába, őt is betakargatta, és kijött a konyhába, hogy 

elmosogasson a vacsora után, amit a gyerekekkel evett. - Éppen elzártam a vizet a 

mosogatónál, amikor meghallottam, hogy Colton sír. 

Ali elmesélte Sonjának, hogy bement Coltonhoz, hogy megnézze, mi a baj, és látta, 

hogy fiunk az ágyában ül, és patakzanak a könnyei. - Mi a baj, Colton? - kérdezte. 

Colton szipogott, és megtörölte a szemét. - Hiányzik a nővérem - felelte. 

Ali azt mondta, hogy erre elmosolyodott, mert megnyugodott, hogy a problémának 

egyszerű a megoldása. 

- Oké, kicsim, szeretnéd, ha idehívnám? 

- Nem - rázta a fejét Colton. - A másik nővérem hiányzik. 

Ali erre összezavarodott. - A másik? Hiszen csak egy nővéred van, és egy öcséd! 

Cassie és Colby, nem? 

- Van egy másik nővérem is - erősködött Colton. - Láttam. A mennyben - tette hozzá, 

és megint sírva fakadt. - Nagyon hiányzik! 

Amikor Ali idáig ért a történetben, megint könnyes lett a szeme. - Nem tudtam, mit 

mondjak, Mrs. Burpo! Olyan feldúlt volt! Megkérdeztem hát, mikor látta a másik 

nővérét. 

- Amikor kicsi voltam, megműtötték - mesélte Colton -, és felmentem a mennybe, és 

találkoztam a nővéremmel. 

Colton aztán megint sírni kezdett, mondta Ali, most még hevesebben. - Nem értem, 

miért halt meg a nővérem - zokogta. - Nem tudom, miért van a mennyben, és miért 

nincs itt. 

Ali - ahogy ő fogalmazott - megrendülten ült le Colton ágyára. A helyzet nem 

szerepelt a bébiszitterek szokásos „teendők vészhelyzet esetén” felsorolásában. A „kit 

hívjunk tűz esetén”, „kit hívjunk rosszullét esetén” mellett a „kit hívjunk, ha a gyerek 

természetfölötti élményről számol be” pontra általában nem térnek ki a szülők. 

Ali tudta, hogy Colton pár éve nagyon beteg volt, és kórházban is volt, de arról nem 
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tudott, ami a műtőben történt, és most nem tudta, mit mondjon, még akkor sem, amikor 

Colton kibújt a takaró alól, és az ölébe mászott; nem tehetett mást, vele együtt sírt. 

- Hiányzik a nővérem - hajtogatta Colton szipogva, és Ali vállára hajtotta a fejét. 

- Nyugodj meg, Colton... minden rendben - csitította Ali. - Mindennek megvan az 

oka. - így maradtak: Ali az ölében ringatta Coltont, míg a fiunk álomba nem sírta 

magát. 

Amikor Ali befejezte, Sonja megölelte a kislányt. Ali később elmesélte, hogy a 

rákövetkező két hétben folyton csak az járt a fejében, amit Coltontól hallott, és hogy 

Sonja is megerősítette, hogy fiunk a műtété előtt semmit sem tudott Sonja vetéléséről. 

Ali vallásos családban nőtt fel, de hasonló kétségekkel küzdött, mint közülünk oly 

sokan: honnan tudjuk például, hogy miben különbözik az egyik vallás a másiktól? De 

az, amit Colton a nővéréről mesélt, megerősítette a hitét, mondta. - Amikor leírta a 

nővére arcát... Ilyesmit egy hatéves kisfiú nem talál ki - mesélte nekünk. - És most, ha 

kétségeim támadnának, csak magam elé képzelem Colton arcát, ahogy csorognak a 

könnyei, és azt mondja, mennyire hiányzik a nővére. 
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Huszonötödik fejezet 

 

Az angyalok kardja 
 

 

 

A gyerekek szempontjából a 2005-ös év legörömtelibb eseménye egy új film, Az 

oroszlán a boszorkány és a ruhásszekrény,  bemutatója volt. A karácsonyi szünetben 

elvittük őket moziba, hogy széles vásznon is lássák. Sonjával mi is nagyon vártuk a 

filmet, amely C. S. Lewis Narnia krónikái sorozatának első magas színvonalú 

megfilmesítése volt; gyerekkorunkban mi is nagyon szerettük Lewis regényeit. Coltont 

leginkább az villanyozta fel, hogy a filmben a jók kardokkal győzik le a rosszakat. 

2006 elején kivettük a filmet dvd-n, és a nappaliban családi vetítést rendeztünk. Nem 

a kanapén helyezkedtünk el, hanem a szőnyegen; Sonja, Cassie és én a kanapénak 

dőltünk, Colton és Colby előttünk drukkoltak Aslannak, a harcos oroszlánnak meg a 

Pevensie gyerekeknek, Lucynek, Edmundnak, Peternek és Susannak. Moziillat volt a 

lakásban: vajas pattogatott kukoricát ettünk, azon forrón a mikróból, amit a kezünk 

ügyébe tettünk a padlóra. 

Ha valaki nem ismerné a történetet: Az oroszlán a boszorkány és a ruhásszekrény,  a 

második világháború idején játszódik, amikor a Pevensie gyerekeket kitelepítik 

Londonból egy különc professzor vidéki otthonába. Lucy, Edmund, Peter és Susan 

halálra unják magukat, amíg Lucy véletlenül rá nem bukkan egy bűvös 

ruhásszekrényre, amiből egy elvarázsolt királyságba, Narniába lehet jutni. Narniában 

nemcsak az állatok tudnak beszélni, de más különleges lények is élnek ott, így például 

törpék, manók és kentaurok. A birodalomban Aslan, egy jó és bölcs oroszlán uralkodik, 

de ősellensége, a Fehér Boszorkány gonosz varázslatot bocsátott Narniára: örökös tél 
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borul a királyságra, de sosem lesz karácsony. A való világban a Pevensie testvérek 

átlagos gyerekek, de itt hercegek és hercegnők, akik Aslan oldalán szállnak harcba. 

Aznap este, miközben a végső nagy csatajelenetet néztük, az akkor hatéves Colton 

rettenetesen izgatott lett, amikor a szárnyas lények köveket dobáltak az égből, és a 

vértbe öltözött Pevensie gyerekek megvívtak a Fehér Boszorkány gonosz seregével. A 

csatában Aslan feláldozza magát, hogy megmentse Edmund életét. Később, amikor 

Aslan feltámad, és megöli a Fehér Boszorkányt, Colton felpattant, és diadalmasan a 

levegőbe öklözött. Szereti, ha a jók győznek. Mialatt a stáblista ment a képernyőn, és 

Colby a kukorica utolsó morzsáit szemezte, Sonja odavetette Coltonnak: - Gondolom, 

ez az egy, ami nem tetszett a mennyben: hogy ott fent nem voltak kardok! 

Colton bolondos izgalma úgy foszlott szét, mintha egy láthatatlan kéz letörölte volna 

a mosolyt az arcáról. Kihúzta magát, ahogy csak tudta, és lenézett a padlón üldögélő 

anyjára: - Igenis vannak a mennyben is kardok! - jelentette ki. 

Sonja, akit meglepett fia mély meggyőződése, a szeme sarkából rám sandított, majd 

hátrahajtotta a fejét, és Coltonra mosolygott. - Oké, oké! És mi szükség van ott rájuk? 

- A Sátán még nincs a pokolban, mami - oktatta ki csaknem korholó hangon Colton. 

- Az angyaloknál kard van, hogy ne tudjon visszatérni a mennybe! 

Megint a Szentírás jutott az eszembe, ezúttal Lukács evangéliuma, ahol Jézus azt 

mondja a tanítványainak: „Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.”' 

És emlékeztem egy részletre Dániel próféta könyvéből is, amelyben könyörgésére 

válaszul az angyal felkeresi Dánielt, de azt mondja, hogy huszonegy napot késett, mert 

meg kellett küzdenie „a perzsa birodalom vezérével”.2 A teológusok szerint ez 

valamiféle spirituális küzdelem, amelyet Gábriel a sötét erőkkel folytat. 

De honnan tud erről egy hatéves gyerek? Igaz, hogy Colton akkor már két éve járt 

vasárnapi iskolába, de egészen biztos voltam abban, hogy a tananyagban nem szerepel 

a Sátán lakóhelye. 

Miközben a fejemet törtem, láttam, hogy Sonja nem tudja, mit válaszoljon a fiának, 

aki még mindig megrovóan nézett le rá. Az arckifejezése arra a bosszús pillanatára 

emlékeztetett, amikor arra mertem utalni, hogy a mennyben is besötétedhet. Úgy 

döntöttem, tréfára veszem a dolgot. - Lefogadom, Colton, hogy megkérdezted, nem 

kaphatnál-e te is egy kardot, ugye? 

Colton szemrehányó tekintete megenyhült, és leverten húzta össze a szemöldökét, a 
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vállát pedig előreejtette. - Igen. De Jézus nem engedte. Azt mondta, túl veszélyes 

lennék. 

Felnevettem, és azon morfondíroztam, vajon Jézus önmagára vagy másokra nézve 

tartotta veszélyesnek Coltont. 

A mennyről folytatott beszélgetéseink során Colton sosem említette a Sátánt, és se 

nekem, se Sonjának nem jutott az eszünkbe, hogy kérdezzük róla. Amikor az ember a 

mennyre gondol, kristálytiszta patakok vagy arannyal kirakott utcák jutnak az eszébe, 

és nem egymással csatázó angyalok és démonok. 

De most, hogy Colton felvetette, úgy gondoltam, nem hagyom ennyiben. 

Láttad is a Sátánt, Colton? - kérdeztem. - 

- Igen - felelte ünnepélyesen. 

- És hogy nézett ki? 

Colton megdermedt, az arca rémült fintorba torzult, a szeme összeszűkült. Nem szólt 

egy szót sem; nem túlzok, ha azt mondom, megkukult, és aznap este már meg sem 

szólalt többé. 

Utána faggattuk még néhányszor Coltont a Sátánról, de aztán feladtuk, mert 

valahányszor szóba hoztuk, nyugtalanítóan reagált: mintha egy víg kedélyű kissrácból 

hirtelen olyasvalakivé vált volna, aki legszívesebben berohanna egy pánikszobába, 

bereteszelné az ajtót, az ablakokat, és lehúzná a rolókat. Világossá vált, hogy a 

szivárványon, Jézus lován és az arany utcákon kívül valami félelmeteset is látott. És 

nem akart róla beszélni. 
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Huszonhatodik fejezet 

 

Az eljövendő háború 
 

 

 

Néhány hónappal később dolgom akadt McCookban, egy Imperialtól úgy 

hatvan mérföldre lévő városban, ahol a hozzánk legközelebb eső Wal-Mart 

áruház volt. Sok amerikai számára egy óra elviselhetetlenül hosszú autóút, 

hogy egy Wal-Martig eljusson, de ezen a vidéken az ember hozzászokik az 

ilyesmihez. Coltont is magammal vittem, és sosem felejtem el a 

beszélgetésünket, amit visszafelé folytattunk, mert bár a fiam beszélt már a 

mennyről, sőt még a múltamról is, eddig még sosem említette, hogy a jövőmet 

is ismeri. 

Culbertsonon át jöttünk vissza, ami McCooktól az első város nyugati 

irányban, és elhaladtunk egy temető mellett. Colton, aki most már nem használt 

ülésmagasítót, az anyósülésről nézte, ahogy a sírkövek elmaradnak mögöttünk. 

- Hol temették el Nagypapit, apu? - kérdezte. 

- Egy temetőben Ulyssesben, ahol Kay nagymama is él - feleltem. - Amikor 

legközelebb elmegyünk hozzá, elviszlek, ha akarod, és megnézheted a sírját. De 

tudod, hogy Nagypapi nem ott van. 

Colton továbbra is az ablakon nézett kifelé. - Tudom. A mennyben van. Új teste 

van. Jézus azt mondta nekem, hogy ha nem jutsz be a mennybe, akkor nem kapsz új 

testet. 

Na, várjunk csak, gondoltam. Új információ a láthatáron!

De csak ennyit kérdeztem: - Komolyan? 
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- Igen - válaszolta, aztán így folytatta: - Tudtad, hogy háború lesz, apu? 

- Hogy érted ezt? - Vajon még a mennynél tartunk? Nem voltam biztos benne. 

- Háború lesz, és elpusztítja ezt a világot. Jézus és az angyalok és a jó emberek a 

Sátán és a szörnyek és a rossz emberek ellen harcolnak majd. Láttam. 

A Jelenések könyvében leírt csatára gondoltam, és gyorsabban kezdett verni a 

szívem.  

- Hogyhogy láttad? 

- A mennyben a nőknek és a gyerekeknek hátrébb kell húzódniuk, és csak 

figyelhetnek. - A hangja furcsa módon vidám volt, mintha egy jó filmről beszélne, amit 

látott. - De a férfiaknak harcolniuk kell. És téged is láttalak, apu. Neked is harcolnod 

kellett. 

Alig tudtam az úton tartani a kocsit. Az aszfalton forgó kerekek surrogása váratlanul 

természetellenes hangos, éles sivítássá vált. 

És megint előkerült a „mennyei időszámítás”. Colton korábban a múltamról beszélt, 

és a mennyben a jelenben olyan embereket látott, akik a földi életben már halottak 

voltak. Most viszont azt mondta, hogy mindeközben a jövőt is megmutatták neki. 

Felmerült bennem, vajon a múlt, a jelen és a jövő nem csak földi értelemben használt 

fogalmak-e. A mennyben talán nem lineáris az idő. 

De más is nyugtalanított. 

- Azt mondod, szörnyekkel is vívtunk? 

- Bizony! - lelkendezett Colton. - Sárkányokkal meg hasonlókkal. 

Nem tartozom az örökösen a világvégét hirdető prédikátorok közé, de most eszembe 

jutott a Jelenések könyvének egy igen eleven leírása: 

„Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak 

meghalni, de fut előttük a halál. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt 

hasonló: fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, 

sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a 

vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba 

rohannak. Farkuk is volt, a skorpiókéhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban 

volt az erejük ahhoz, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék.”1

 

A teológusok évszázadok óta kutatják a leírás szimbólumrendszerét: úgy vélték, a 
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különféle testrészek kombinációja talán valamilyen országot jelent, vagy mindegyik 

egy királyságot jelképez. Mások arra utaltak, hogy a „páncéljuk olyan, mint a 

vaspáncél” rész egy mai katonai gépezetre vonatkozik, amelynek leírásához Jánosnak 

nem voltak meg a megfelelő kifejezései. 

De az is előfordulhat, hogy az okos felnőttek csak túlbonyolítják a dolgot. Talán 

túlságosan műveltek, túlságosan kifinomultak vagyunk ahhoz, hogy eszünkbe jusson 

egy gyerek egyszerű meghatározása: szörnyek. 

- Figyelj csak, Colton... Mivel harcolok a szörnyekkel? - Egy tankban, esetleg egy 

vállról indítható rakétában reménykedtem, nem is tudom, bármiben, amit távolról lehet 

használni. 

Colton rám nézett, és elmosolyodott. - Vagy kardod van, vagy íjad és nyilad, már 

nem emlékszem, melyik. 

Megnyúlt az arcom. - Szóval szerinted kénytelen vagyok karddal szembeszállni a 

szörnyetegekkel? 

- Igen, apu, de ne aggódj - próbált megnyugtatni. - Jézus győz. Lehajítja a Sátánt a 

pokolba. Láttam. 

 

„És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy 

nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a Sátán, 

megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy 

meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell 

oldoztatnia majd egy kis időre. [...] Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán 

elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, 

Gógot és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint 

a tenger fövenye. És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a 

szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki 

megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is 

van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.”2

Colton az Armageddont, a végítélet csatáját írta le, és azt állította, hogy én is részt 

veszek benne. Azóta, hogy Colton két éve először beszélt arról, hogy az angyalok 

énekeltek neki a kórházban, megint forgott velem a világ. Mérföldeken át szótlanul 

vezettem, és az elmondott újdonságokon járt az eszem. Colton nemtörődömsége is 
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meghökkentett. - Mi a gond, apu? Mondtam már: hátralapoztam az utolsó fejezethez, 

és a jók győztek - talán így lehetett volna jellemezni a viselkedését. 

Ebben azért volt valami megnyugtató. Már beértünk Imperialba, amikor úgy 

döntöttem, legjobb, ha én is felveszem a fiam hozzáállását. - Nos, fiam, ha Jézus azt 

akarja, hogy harcoljak, hát harcolni fogok - jelentettem ki. 

Colton elfordult az ablaktól, és láttam, hogy elkomolyodik az arca. - Tudom, apu - 

mondta. - Harcolni is fogsz. 
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Egynap megpillantjuk 
 

 

 

Emlékszem az első esetre, amikor nyilvánosan megemlítettük Colton élményeit. 2007. 

január 28-án, a Colorado Springs-i Mountain View wesleyánus gyülekezet esti 

istentiszteletén történt. A reggeli istentiszteleten én prédikáltam Tamásról, Jézus 

tanítványáról, aki dühös volt, mert a többi tanítvány, sőt még Mária Magdolna is látta a 

feltámadott Krisztust, csak ő nem. A történet János evangéliumában szerepel: 

 

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, 

amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: »Láttuk az Urat.« Ő 

azonban ezt mondta nekik: »Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem 

meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezem az oldalára, nem hiszem.« 

Nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva 

voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: »Békesség néktek!« Azután így 

szólt Tamáshoz: »Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a 

kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.« Tamás pedig így felelt: 

»Én Uram, és én Istenem!« Jézus így szólt hozzá: »Mivel látsz engem, hiszel: 

boldogok, akik nem látnak és hisznek.«”1

Ebben a történetben találkozunk az ismerős kifejezéssel: a „hitetlen Tamással”, aki 

kézzel fogható bizonyíték vagy közvetlen személyes tapasztalat nélkül nem hajlandó 

hinni, más szóval olyan ember, akinek nincs hite. 
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Aznap reggeli prédikációmban haragomról és hitetlenségemről beszéltem, arról a 

kórházi szobában töltött viharos pillanatról, amikor kirohantam Isten ellen, és arról, 

hogy utána Isten hogyan válaszolt a fiamon keresztül: „Itt vagyok.” 

A reggeli istentiszteleten részt vevők hazamentek, és elmesélték a barátaiknak, hogy 

egy prédikátor és a felesége, akiknek a fia járt a mennyországban, az esti 

istentiszteleten bővebben is beszél majd. Aznap este zsúfolásig megtelt a gyülekezeti 

épület. Az akkor hétéves Colton a második padsorban ült a nővérével és az öccsével, 

míg mi Sonjával, amennyire tudtuk, negyvenöt perc alatt elmeséltük, mit látott. 

Beszéltünk Nagypapiról, s arról, hogy Colton találkozott a meg nem született 

nővérével, aztán még jó háromnegyed órán át kérdésekre válaszoltunk. 

Egy héttel azután, hogy visszatértünk Imperialba, épp az e-mailjeimet ellenőriztem 

alagsori dolgozószobámban, amikor láttam, hogy kaptam egy levelet attól a családtói, 

akiknél Sonjával és a gyerekekkel a Mountain View wesleyánus imaházban tartott 

istentisztelet alkalmával laktunk. A házigazdáink barátai ott voltak, és hallották, 

hogyan írta le Colton a mennyet. Vendéglátóink közvetítésével most továbbítottak 

nekünk egy e-mailt egy CNN hírről, amit két hónappal korábban, 2006 decemberében 

közöltek. A hír egy fiatal litván-amerikai lányról, Akiane Kramarikról szólt, aki 

Idahóban élt. A CNN hír idején tizenkét éves volt, de már négyévesen „látomásai” 

támadtak a mennyről. A leírásai megdöbbentően hasonlítottak Colton elbeszéléseihez, 

ezért a vendéglátóink barátai úgy gondolták, érdekel majd bennünket a hír. 

A számítógépnél ülve a linkre kattintottam, amelyen egy háromperces filmet 

nézhettem meg: a felvétel háttérzenével, egy lassú, klasszikus csellószólóval kezdődött. 

Egy férfihang szólalt meg: - Akiane autodidakta festő, aki szerint az ihlet „felülről” 

jön. A festményei spirituálisak, érzelemmel teltek - és egy tizenkét éves csodagyerek 

alkotásai 2.

Hát a csodagyerekben nem tévedett. A cselló kísérőzenéje mellett a videó egyik 

képet a másik után mutatta angyali lényekről, idilli tájakról és egy férfi arcéléről, aki 

minden bizonnyal Krisztus lehetett. Aztán egy fiatal lányt mutattak, aki színekkel tölti 

meg a vásznat. De ezeket a képeket mintha nem egy tizenkét éves lány, hanem egy 

felnőtt portréfestő alkotta volna. Érett művészi alkotások voltak, amelyek bármely 

galéria falán megállnák a helyüket. 

Akiane hatévesen kezdett festeni, tudtam meg a hangalámondásból, de négyévesen 
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„kezdte leírni az édesanyjának a mennyben tett látogatásait”. 

Ekkor szólalt meg Akiane először: - A színek nem erről a világról valók voltak - 

mondta a mennyet leírva. - Színek százmilliói vannak, amelyeket még nem ismerünk. 

A narrátor ezután elmondta, hogy Akiane édesanyja ateista, és otthon sosem 

beszéltek Istenről. A család nem nézett tévét, és Akiane nem járt óvodába. így amikor a 

kislány a mennyről kezdett el beszélni, majd előbb lerajzolta, aztán lefestette, az anyja 

tudta, hogy mástól nem hallhatott róla. És lassan belenyugodott, hogy Akiane 

látomásai valóságosak, ennélfogva Isten is valóságos. 

- Azt hiszem, Isten tudja, miért helyezi el épp az adott családba az adott gyereket - 

jegyezte meg Mrs. Kramarik. 

Emlékszem, mit mondott Jézus egy nap a tanítványainak, amikor távol akarták tőle 

tartani a gyerekeket, hogy ne „zavarják”: „Engedjétek hozzám jönni a 

kisgyermekeket.”3

Az emlékezetembe véstem jövőbeni prédikációimhoz: Akiane története azt 

bizonyította, hogy Isten bárkit elérhet, bárhol, bármely korban, még egy óvodáskorú 

kislányt is egy olyan családban, ahol Isten nevét sosem ejtették ki. 

De Isten nem ezt a tanulságot tartogatta számomra aznap. 

Miközben az Akiane művészetéről készült összeállítást néztem, a narrátor így szólt:  

- Akiane ugyanolyan élénken írja le Istent, ahogy lefesti. 

Ebben a pillanatban egy Jézus arcáról készült portré közeli képe töltötte be a 

képernyőt. Ugyanaz az arc, amit már korábban is láttam, de most Jézus egyenesen - 

úgymond - a „kamerába” nézett. 

- Tiszta - fűzte hozzá Akiane. - Nagyon férfias, erős és nagy. És a szeme egyszerűen 

gyönyörű. 

Tyűha! Colton műtétje óta majdnem három év telt el, és körülbelül két és fél éve írta 

le először Jézust. Megdöbbentett a Colton és Akiane emlékei közötti hasonlóság: a 

mennyekben látható színek, és különösen Jézus szemének leírása. 

- És a szeme... Jaj, apu, a szeme olyan szép! 

Milyen érdekes, hogy két négyéves gyereknek éppen ez a részlet kelti fel az 

érdeklődését! Miután vége lett a CNN riportfilmnek, visszaugrottam arra a helyre, ahol 

Jézus második portréját lehet látni, amit Akiane nyolcévesen festett. Hihetetlenül 

realisztikus kép. És a szem valóban feltűnő: tiszta, zöldeskék, fölötte merész, sötét 
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szemöldök, az arc fele sötétben marad. És észrevettem, hogy a haja is rövidebb, mint 

ahogy festeni szokták. A szakáll is más, sűrűbb, és valahogy... nem is tudom... 

hétköznapibb. 

Ennek ellenére a 2003 óta látott több tucat portré közül Colton még egyetlen egyre 

sem mondta, hogy ez vagy az hasonlít Jézusra. 

Lássuk, mit szól Akiane változatához, gondoltam.

Felálltam az asztaltól, és felkiabáltam a lépcsőn Coltonnak, hogy jöjjön le az 

alagsorba. 

- Jövök! - hallatszott a válasz. 

Colton leszökdécselt a lépcsőn, aztán bekukkantott a dolgozószobába. - Igen, apu? 

- Nézd csak ezt - mondtam, és a számítógép monitorára mutattam. - Ezzel mi nem 

stimmel? 

A képernyő felé fordult, és egy hosszú pillanatig semmit sem szólt. 

- Colton? 

De a fiam csak állt ott, és a képet tanulmányozta. Nem igazodtam el az 

arckifejezésén. 

- Ezzel mi a gond, Colton? - nógattam újra. 

Síri csend. 

Megböktem a karját. - Colton? 

Hétéves fiam felém fordult, és így szólt: - Ez pontosan olyan, apu. 

Mivel Sonjával tudtuk, hány képet utasított el korábban Colton, végre úgy éreztük, 

hogy Akiane portréján tényleg Jézus arcát vagy egy döbbenetesen hasonló arcot 

láthatunk. 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy egyetlen festmény sem adhatja vissza a halottaiból 

feltámadt Krisztus fenséges személyét, de három éven át vizsgáltuk a Jézust ábrázoló 

festményeket, és abban biztosak voltunk, hogy Akiane képe nemcsak eltér a tipikus 

Jézus-ábrázolásoktól, de ez volt az egyetlen, amitől Coltonnak a lélegzete is elállt. 

Sonjával rendkívül érdekesnek találtuk, hogy amikor Colton azt mondta, hogy „ez 

pontosan olyan”, nem tudta, hogy a kép, amelynek A béke hercege: A feltámadás a 

címe, egy másik gyermek alkotása, aki szintén azt állította, hogy járt a 

mennyben.
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A Mountain View wesleyánus imaházban tett látogatásunknak nem az lett az 

egyetlen érdekes folyománya, hogy elképzelést alkothattunk arról, hogy nézhet 

ki Jézus: most először jöttünk rá, hogy Colton és a mennyben lévő nővére közti 

találkozás milyen nagy hatással van idelent az emberekre.

2007-ben egy január esti istentisztelet után egy fiatal anya odajött hozzám. A 

szeme könnyes volt.

- Én is elvesztettem egy gyermekemet - mesélte. - Halva született. A fia meg 

tudná esetleg mondani, hogy a mennyben van-e? 

Az asszonynak remegett a hangja, és láttam, hogy az egész teste reszket. Jaj, 

Istenem, ki vagyok én, hogy erre a kérdésre válaszoljak?, futott át a fejemen.

Colton azt mondta, hogy nagyon sok gyerek van a mennyben, de nem 

mehettem oda hozzá, és nem kérdezhettem meg, hogy ismeri-e ennek az 

asszonynak a fiát. De ezt az anyát sem hagyhattam a bánat mély kínjában 

vergődni.

Ekkor egy hat-hétévesforma kisfiú jött oda, és megfogta az asszony 

szoknyáját. És abban a percben tudtam a választ.

Hiszi-e, asszonyom, hogy Isten szeret engem? - kérdeztem. - 

Próbálta kipislogni a könnyeit. - Hát... igen.

Elhiszi-e, hogy úgy szereti önt, ahogy engem? - 

- Igen. Igen, hiszem.

A kisfiára mutattam, aki mellette állt. - Hiszi-e, hogy Isten úgy szereti az ön fiát, 

mint Coltont? 

Nem felelt azonnal, mert átgondolta a választ. - Hát persze. 

- Nos, ha hisz abban, hogy Isten annyira szereti önt, mint engem, és hisz abban, hogy 

annyira szereti az ön élő fiát, mint az én élő fiamat, akkor nem gondolja, hogy az ön 

meg nem született gyermekét ugyanúgy szereti, ahogy az én meg nem született 

lányomat? 

Az asszony remegése abbamaradt, és elmosolyodott. - így még sosem gondoltam 

erre! 

Hálaimát mondtam magamban a Szemléteknek, aki kétségtelenül „erőt küldött”, és 

megadta számomra a választ, amit elmondhattam ennek a gyászoló asszonynak, mert 

megvallom, ezt magamtól nehezen tudtam volna kigondolni. 
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Colton története nem először sodort engem vagy Sonját olyan helyzetbe, hogy 

sorsdöntő kérdésekre kelljen válaszolnunk. De néha azok, akik átélik velünk ezt az 

élményt, saját maguk is választ kapnak. 

Mint már említettem, mielőtt eljöttünk a North Platte-i kórházból, a nővérek 

valóságos búcsújárást rendeztek Colton szobájában. Korábban is be-benéztek hozzá, 

ellenőrizték a fontosabb életfunkcióit, és feljegyeztek ezt-azt a kórlapra. Most azonban 

nem a kötelesség szólította őket, csak egy pillantást akartak vetni a kisfiúnkra, aki két 

napja még menthetetlennek tűnt, de most az ágyában ülve boldogan játszott az új 

plüssoroszlánjával. Az egyik nővér félrevont. 

- Beszélhetnék önnel egy percre, Mr. Burpo? 

- Hogyne - feleltem. 

A Colton szobájával szemben lévő ajtóra mutatott. - Menjünk be oda. 

Kíváncsi voltam, mit akar, és követtem a kis pihenőszobába. Becsukta mögöttünk az 

ajtót, és felém fordult. A tekintetébe olyan pillantás költözött, mintha hirtelen 

megvilágosodott volna előtte valami. 

- Sok éve dolgozom itt nővérként, Mr. Burpo - kezdte. - Nem szabadna ezt 

elmondanom önnek, de azt az utasítást kaptuk, hogy ne ébresszünk önökben reményt. 

Mindenki azt gondolta, hogy Colton nem épül fel. És amikor az orvosok erre a 

diagnózisra kényszerülnek, a beteg rendszerint meg is hal. 

Egy pillanatig habozott, aztán nagy elszántsággal folytatta. - De ha ma a kisfiára 

nézek, azt kell mondanom, csoda történt. Istennek léteznie kell, mert ez tényleg csoda! 

Megköszöntem, hogy elmondta, majd így folytattam: 

 - Szeretném, ha tudná, hogy mind azon a véleményen vagyunk, hogy ez Isten műve. 

A gyülekezetünk tegnap este összesereglett, és együtt imádkoztunk Coltonért. És úgy 

gondoljuk, Isten meghallgatta az imánkat. 

A nővér egy pillanatra a földre sütötte a szemét, aztán ismét rám emelte a tekintetét, 

és elmosolyodott. - Csak ennyit akartam mondani - azzal kiment. 

Talán nem akart prédikációt egy lelkésztől, de az igazság az volt, hogy nem volt rá 

szüksége: már saját szemével látta a csodát. 

Colton mennyei kalandjait hallva az emberek gyakran mondják: - Áldott a családjuk! 

Abban az értelemben, hogy a földet az örökkévalóságtól elválasztó fátyol fellebbent 

előttünk, igazuk is van. 
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De sokszor azt gondolom: Áldottak lennénk? Láttuk, ahogy a fiunk majdnem 

meghalt!

Lelkesítő a mennyről, Isten trónusáról, Jézusról, Nagypapiról és a lányunkról 

beszélni, akiről azt hittük, örökre elvesztettük, de akivel egy nap megint találkozni 

fogunk. De nem jó arra az útra gondolni, amit addig bejártunk. Nem jó felidézni azokat 

a rettenetes napokat, amikor azt figyeltük, hogyan kapaszkodik Colton az életbe; még 

ma is könnyes lesz a szemünk, ha rágondolunk. Számunkra fiunk csodás látogatása a 

mennyben még ma is elválaszthatatlanul egybefonódik azzal, hogy majdnem 

elvesztettük. 

Fiatalabb koromban mindig azon tűnődtem, miért olyan nagy dolog Jézus keresztre 

feszítése. Ha Isten, az Atya tudta, hogy feltámasztja a Fiát halottaiból, hogy lehetett ez 

áldozat? De most már megértem, miért nem tekinti Isten a húsvétot csak egy 

végjátéknak, csak egy üres sírnak. Bármit, egyszerűen bármit megtettem volna, hogy 

Coltonnak ne kelljen szenvednie. Még helyet is cseréltem volna vele. 

A Szentírásban az áll, hogy amikor Jézus kilehelte a lelkét, ahogy élettelenül lógott a 

római kereszten, Isten, az Atya hátat fordított neki. Meggyőződésem, hogy azért tette, 

mert ha végignézi, képtelen lett volna véghezvinni. 

Néha azt a kérdést kapom, hogy „Miért Colton? Mit gondol, miért történt ez a 

családjával?” Gyakran válaszoltam a következőt: „Nézzék, mi egyszerű 

emberek vagyunk egy isten háta mögötti nebraskai kisvárosból. Nincs más 

teendőnk, mint elmondani önöknek, ami velünk történt, és reménykedni, hogy 

ez erőt ad, akárcsak annak a North Platte-i nővérnek, akinek talán egy csodára 

volt szüksége, hogy elhiggye, van egy nálunk nagyobb Létező Személy is. 

Vagy annak az asszonynak Mountain View-ból, akinek csak egy reménysugár 

kellett, hogy meg tudjon birkózni a gyászával. Vagy Sonjának, akinek 

gyógyírra volt szüksége, hogy az anyai szívét ért seb begyógyuljon. Vagy 

anyámnak, Kaynek, aki huszonnyolc év tépelődés után végre tudja, hogy egy 

nap ismét találkozik az apjával.”

A Jelenések könyve és a mennyről szóló más bibliai tanítások meglehetősen 

töredékesek. Lelkipásztorként mindig nagyon is odafigyeltem arra, mit mondok 

a mennyről a szószéken. Még ma is így vagyok vele. Azt tanítom, amit a 

Szentírásban találok.
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Mert sok olyan kérdés van, amire nem tudom a választ. Ezért korábban 

személy szerint nem sokat töprengtem a mennyről, de most gyakran jár az 

eszemben, ahogy Sonjáéban is. Sokan mondták, hogy Colton története bennük 

is gondolatokat ébresztett a mennyországról. Még mindig nincs meg minden 

válasz, ó, közelről sincs meg mind! Mostanra azonban kialakult a lelkűnkben 

egy kép, amire ránézhetünk, és eltölthet bennünket a csodálat.

Szeretem, ahogy anyám összegzi mindazt, amit átéltünk: - Amióta ez történt - 

mondta nekem egyre többet gondolok arra, tulajdonképpen milyen lehet a 

mennyben. Korábban is elfogadtam a mennyország létezésének tényét, de most már el 

is tudom képzelni. Korábban csak hallottam róla, de most már tudom, hogy egy nap 

látni is fogom.  
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Epilógus 
 

 

 

Valamivel több mint hét év telt el azóta, hogy egy átlagos családi kirándulásból 

mennyei kaland lett, ami valamennyiünk életét megváltoztatta. Gyakran felteszik 

nekünk a kérdést, miért vártunk olyan sokáig, hogy elmondjuk Colton történetét. Ennek 

számos oka van. Először is, bár hét év telt el a kórházi megpróbáltatásunk óta, az 

eszeveszett rohanás Greeley-ből Imperialba csak a történet kezdete volt. Mint e lapokon 

is olvasható, Colton bámulatos utazása apránként tárult tel előttünk, és ez hónapokba, 

évekbe is beletelt. Bár sok idő telt el azóta, hogy a halál szele meglegyintette, a történet 

részletei nem egyik napról a másikra jutottak a tudomásunkra. 

Amikor végre másoknak is beszámoltunk róla, sokan mondták: - Könyvet kellene 

írniuk! -, mire Sonjával így feleltünk: - Hogy mi könyvet írjunk? Na, persze... 

Először is elképzelni sem tudtuk, hogy bárki is kíváncsi lenne ránk. A könyvírásról 

nem is beszélve. Úgy hangzott, mintha valaki a Holdra tett utazásra ösztökélne minket. 

Bár az egyetemen szerkesztőként dolgoztam az egyetemi lapnál, és Sonja is sok 

gyakorlatot szerzett, amikor a mesterfokozata idején a szakdolgozatát írta, mindketten 

olyan munkát végeztünk, amit szerettünk, kisgyerekeket neveltünk, és ott volt a 

gyülekezet is. És néha aludni is kell. Csak azután, hogy egy lelkipásztor barátom, Phil 

McCallum felajánlotta, hogy bemutat néhány embernek, és összehozott a megfelelő 

kiadói szakemberekkel, ötlött fel bennünk, hogy talán mégis tető alá hozhatjuk ezt a 

könyvet. De akkor is ott volt az időzítés kérdése. 

Szülőként Colton érdekeit kell szem előtt tartanunk. Sokan szeretik a történetét a 

mennyei részletek miatt. Ezt mi is szeretjük. De ott az az időszak, amikor egy 

örökkévalóságnak tűnő ideig rémületben és kínban éltünk. Ez még ma is fájdalmasan 
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érint bennünket, és nyugtalanított, hogy Coltonra milyen hatással lesz, ha 

felelevenítjük. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy hogyan birkózik meg a rá 

irányuló érdeklődéssel. Ez is aggasztott minket, és még ma is aggaszt. Kisváros, kis 

iskola, kis gyülekezet. Colton jól ismeri, mit jelent a „kicsi”, dehogy a reflektorfényt is 

ismerné? Kétlem. 

Most azonban megszületett ez a könyv. Sonja a minap nevetve mondta: - Azt 

hiszem, fel kell vennünk az „íróvá válást” a bakancslistánkra, hogy ezt is 

kipipálhassuk. 

Sokan sok kérdést tettek fel, különösen a gyerekek. Kíváncsiak voltak, hogy Colton 

látott-e állatokat a mennyben. A válasz: igen! Jézus lován kívül kutyákat, madarakat, 

sőt még egy oroszlánt is látott, aki barátságos volt, és nem vad. 

Sok katolikus barátunk kérdezte, hogy Colton látta-e Jézus anyját, Máriát. A válasz 

erre is igen. Látta Máriát Isten trónja előtt térdelni, máskor pedig Jézus mellett állni.  

- Még most is a mamájaként szereti - jegyezte meg Colton. 

Gyakran kíváncsiak arra is, hogy a Colton által átéltek hogyan változtattak meg 

minket. Sonja első válasza az, hogy megtört bennünket. Egy lelkipásztor és családja 

ugyanis otthonosabban mozog a „segítő”, mint a „támogatott” szerepében. Sonjával 

szükség esetén mindig mi kerestük fel a betegeket, mi vittünk ételt, mi vigyáztunk 

mások gyerekeire. Kőkeményen önállóak voltunk (visszatekintve talán már túlzottan 

is). A kórházban töltött nehéz időszak azonban letörte a szarvunkat, és megtanított az 

alázatra, hogy fizikai, érzelmi és anyagi segítséget fogadjunk el. 

Jó érzés erősnek lenni, és jó érzés áldásban részesíteni másokat. De megtanultuk 

becsülni a sebezhetőséget is, és most már engedjük, hogy mások erősek legyenek 

helyettünk, és ők részesítsenek áldásban minket. És mint kiderült, ez áldás számukra is. 

Colton története még egy szempontból megváltoztatott minket: merészebbek lettünk. 

Olyan korban élünk, amikor sokan megkérdőjelezik Isten létezését. Lelkipásztorként 

mindig szívesen beszéltem a hitemről, és most ezt azzal toldom meg, hogy a fiammal 

történtekről is beszélek. Ez az igazság, és én beszélek is róla. Nem szabadkozom. 

Közben pedig itt, Imperialban az élet folyik tovább megszokott, amerikai kisvárosra 

jellemző medrében. Cassie tizenhárom, és ősszel középiskolába megy. Tegnap este 

nagy eseményben volt része: részt vett a középiskolai énekkari válogatáson. A 

legkisebb, Colby is jelentős mérföldkőhöz ért: az idén óvodás lesz, ami azért is jó, mert 
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mostantól az óvónőknek megy majd az idegeire. 

Ami Coltont illeti, ebben a hónapban lesz tizenegy, és szeptembertől a hatodik 

osztályban tanul. Minden tekintetben átlagos gyerek. Birkózik és baseballozik. 

Zongorázik és trombitál, de nincs oda különösebben az iskoláért, és azt mondja, 

kedvenc tantárgya az órák közti szünet. Időnként még ma is beszél a mennyországról, 

de nem állítja, hogy újabb utazást tett volna oda, vagy folyamatos, különleges 

kapcsolatot tartana lenn az örökkévalósággal. És természetfeletti utazása ellenére 

normális és jó a kapcsolata a testvéreivel. Colby mindenhova követi, mint ahogy a 

kisebb testvérek szokták, és nagyokat veszekednek, hogy ki lopta el kinek az 

akcióhőseit, Cassie pedig a béketűrő idősebb nővért alakítja. Kiválóan tükröződött ez 

abban is, amikor mind összeültünk, és jó címet próbáltunk a könyvnek keresni. 

Az én javaslatom: Mennyország négyesben.

Sonjáé: Colton szerint a mennyország.

Cassie-é: Visszatért, de nem egy angyal.

Végül merő véletlenségből Colton bukkant rá a címre. 2009 karácsonya táján a 

család elutazott Texasba, Dallasban egy Starbucks kávézóban ültünk a szerkesztőnkkel, 

és a könyvről beszélgettünk. Ő ránézett idősebb fiunkra, és megkérdezte: - Te mit 

szeretnél, Colton, mi legyen a történeted tanulsága? 

Colton a szemébe nézett, és habozás nélkül rávágta: - Azt szeretném, ha tudnák, 

hogy a mennyország igazából létezik! 

 

 

Todd Burpo 

Imperial, Nebraska 

2010 májusa 
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Az események időrendje 
 

 

 

1976 júliusa: Todd Burpo nagyapja, Lawrence Edelbert Barber, akit Nagypapinak 

hív, a kansasi Ulysses és Liberal között meghal egy autóbalesetben. 

1982: Todd tizenhárom évesen Krisztus hívását hallja, és elfogadja, hogy 

lelkipásztorként az evangéliumot hirdesse. 

1990. december 29.: Todd és Sonja Burpo összeházasodnak. 

1996. augusztus 16.: megszületik Cassie, Colton nővére. 

1997 júliusa: Todd és Sonja Burpo elfogadják a nebraskai Imperialba, a Crossroads 

wesleyánus gyülekezetbe szóló meghívást. 

1998. június 20.: Sonja Burpo terhessége második hónapjában elvetél, és elveszíti 

második gyermekét. 

1999. május 19.: Megszületik Colton Burpo. 

2002 augusztusa: Todd súlyos lábtörést szenved egy softball mérkőzésen. 

2002 októbere: Toddnak vesekövei lesznek. 

2002 novembere: Todd egy csomót érez a mellében, amit hiperpláziaként 

diagnosztizálnak. 

2003. február 27.: Colton hasfájásra panaszkodik, és magas láza van, amit tévesen 

gyomorfertőzésként diagnosztizálnak. 

2003. február 28.: Colton láza lemegy. A szülők örülnek, úgy gondolják, Colton jobban 

van, holott ez a vakbél átfúródásának a jele. 

2003. március 1.: A Burpo család felkeresi a denveri Pillangópavilont, hogy 

megünnepelje Todd felépülését. Aznap éjjel Colton csillapíthatatlanul hányni 

kezd. 
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2003. március 3.: Coltont megvizsgálja egy orvos a nebraskai Imperialban, és úgy ítéli 

meg, hogy a kisfiúnak nincs vakbélgyulladása. 

2003. március 5.: Todd és Sonja saját felelősségükre kiveszik Coltont az imperiali 

kórházból, és átviszik North Platte-be, a Great Plains körzeti egészségügyi 

központba. Dr. Timothy O’Holleran előkészül a műtétre. 

2003. március 5.: Colton első műtétje. Átfúródott vakbelet és egy tályogot találnak. 

2003. március 13.: Coltont elbocsátják a kórházból, de amikor Todd és Sonja a kerekes 

székben a liftbe tolják, dr. O’Holleran a folyosóról utánuk kiabál, hogy jöjjenek 

vissza. A vérvizsgálat kimutatta, hogy Colton fehérvérsejtszáma megugrott. A CT 

újabb két tályogot mutat ki a hasüregében. 

2003. március 13.: Coltont másodszor is megműtik, a felnyitott hasüregből leszívják a 

tályogot. A műtét során összesen három tályogot találnak. 

2003. március 17.: Dr. O’Holleran azt tanácsolja Toddnak és Sonjának, hogy szállítsák 

át Coltont a denveri gyermekkórházba. Egy hóvihar félméteres hóval zárja el őket 

a külvilágtól. Eközben Imperialban a gyülekezet közös imát tart. 

2003. március 18.: Colton állapota másnap reggelre bámulatos javulásnak indul, és 

nemsokára már normálisan játszik. Ugrálva megy CT-re, ahol kiderül, hogy nincs 

több elzáródás. 

2003. március 19.: Tizenhét gyötrelmes nap után Colton családjával visszatér 

Imperialba. 

2003. július 3.: Miközben a család Dél-Dakotába tart, hogy meglátogassák Colton 

unokaöccsét, a fiú először mesél a mennyről a nebraskai North Platte-ben egy 

Arby’s étterem parkolójában. Colton ettől kezdve többször mesél a mennyben 

átélt kalandjairól. 

2004. október 4.: Colby Burpo, Colton öccse a világra jön. 

2010. május 19.: Colton betölti tizenegyedik életévét, és továbbra is kitűnő 

egészségnek örvend. 
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Jegyzetek 
 

 

 

Második fejezet: Jób lelkipásztor

1. Máté evangéliuma 10:24 

Hatodik fejezet: North Platte

1. Sámuel második könyve 12:13-14, más szavakkal visszaadva 

2. Sámuel második könyve 12:21-23, más szavakkal visszaadva 

Kilencedik fejezet: Végtelen percek

1. Máté evangéliuma 9:6 

Tizenkettedik fejezet: A mennyország kis szemtanúja

1. Márk evangéliuma 9:3 

2. Jelenések könyve 21:19-20 

Tizenharmadik fejezet: Fények és szárnyak

1 .  Apostolok Cselekedetei 1:9-11 

2.  Máté evangéliuma 28:3 

3.  Apostolok Cselekedetei 6:15 

4.  Jelenések könyve 10:1 

5.  Máté evangéliuma 18:3-4 

6.  Dániel könyve 10:4-6 

Tizennegyedik fejezet: Mennyei időszámítás

1. Péter második levele 3:8 
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2. Pál második levele a korinthusiakhoz 12:2-4 

3. Jelenések könyve 4:1-3 

Tizennyolcadik fejezet: Isten trónusa

1. Zsidókhoz írt levél 4:16 

2. Zsidókhoz írt levél 12:2 

3. Jelenések könyve 21:2-5a; 22-23 

4. Zsidókhoz írt levél 12:2 

5. Lukács evangéliuma 1:13-1 5a; 18-19 

6. Zsidókhoz írt levél 12:1 

7. Jelenések könyve 21:23 

Tizenkilencedik fejezet: Jézus tényleg szereti a gyerekeket

1. jelenések könyve 4:3 

2. Jelenések könyve 21:1 8-20 

3. Máté evangéliuma 7:7; 9-11 

Huszonötödik fejezet: Az angyalok kardja

ő háború

7-10 

Huszonhetedik fejezet: Egy nap megpillantjuk

r Life, Her Art, Her Poetry (Akiane élete, festészete 

1. Lukács evangéliuma 10:18 

2. Dániel könyve 10:13 

 

Huszonhatodik fejezet: Az eljövend

1. Jelenések könyve 9:6-10 

2. Jelenések könyve 20:1-3; 

1. János evangéliuma 20:24-29 

2. Akiane Kramarik: Akiane: He

és költészete). Nashville, Thomas Nelson, 2006. 

3. Márk evangéliuma 10:14 
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A Burpo családról 
 

 

 

TODD BURPO a Crossroads wesleyánus gyülekezet lelkipásztora a nebraskai 

Imperialban, amelynek 2008-as adatok szerint 1762 lakosa van. Prédikációit a helyi 

rádió minden vasárnap közvetíti. Lelkipásztori munkája mellett birkózóedzőként 

általános és középiskolai gyerekekkel foglalkozik, és az iskolaszék tagja. Tűz esetén 

önkéntes tűzoltóként vállvetve dolgozik az imperiali önkéntes tűzoltóegylet tagjaival, 

emellett a Nebraskai Állami Önkéntes Tűzoltóegyesület káplánja. Van egy garázsajtók 

szerelésével foglalkozó vállalkozása, ennek jövedelméből tartja el a családját. Todd 

1991-ben az oklahomai Wesleyánus Egyetemen szerzett diplomát teológiából, summa 

cum laude minősítéssel. 1994-ben szentelték fel. 

 

SONJA BURPO Cassie, Colton és Colby elfoglalt édesanyja, irodavezetőként dolgozik a 

Moreland ingatlanügynökségen. Az oklahomai Wesleyánus Egyetemen 

természettudományi szakon szerzett általános iskolai tanítónői diplomát, könyvtár és 

informatika szakon mesterfokozata van. Oklahomában és Imperialban is tanított az 

állami iskolarendszerben. Szenvedélyes odaadással foglalkozik a gyerekek vallásos 

oktatásával, és Todd mellett a garázsajtó-szerelő cég adminisztrátora. 
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Lynn Vincent 
 

 

 

Lynn Vincent a New York limes Same Kind of Different as Me sikerlistáján szereplő  

(Ugyanolyan más, mint én) című regény társszerzője, amely egy gazdag fehér 

műkereskedő és egy hajléktalan afroamerikai férfi valószínűtlen barátságáról szól, 

valamint ő jegyzi a Going Rogue: An American Life (Letérni a kitaposott útról: Egy 

amerikai élet) című emlékiratot is, amely Sarah Palin, a korábbi alaszkai kormányzó és 

alelnökjelölt életéről szól. 

Kilenc könyv szerzőjeként és társszerzőjeként tizenegy éven át dolgozott vezető 

újságíróként, majd a színes cikkek szerkesztőjeként a kéthetente megjelenő WORLD 

országos hírmagazinnál, ahol politikai és kulturális témákkal foglalkozott. Az 

Egyesült Államok tengerészetének veteránja, távoktatóként a World Journalism 

Institute és a New York-i King’s College tanára. A kaliforniai San Diegóban lakik. 
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A Burpo családról, 

Colton történetéről, 

a velük kapcsolatos legfrissebb hírekről 

és eseményekről 

a világhálón 

a www.heavenisforreal.net 

oldalon tájékozódhatnak. 
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